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  چینش کابینه، محک سنجش حسن روحانی در

 پايبندی به وعده ھا 
 

بیست و چھار میلیون رای دھنده به حسن روحانی و چندين میلیونی که در انتخابات شرکت نکردند، از او به عنوان رئیس جمھور 
طالبات پاسخ مثبت دھد. شرط مقدم برای پاسخگوئی به مطالباتی دارند. روحانی قول داده است که در مقابل فشارھا بايستد و به م

 مطالبات، انتخاب کابینه کارا، قوی و اصالح طلب است.

در دوره قبلی رياست جمھوری روحانی، برنامه ھسته ای مسئله مبرم کشور بود. اما در حال حاضر بحران اقتصاد و معیشت مردم، 
ئل مبرم کشور است. اقتصاد کشور به اصالحات اساسی و پايه ای نیاز دارد. حقوق شھروندی و آزادی ھای سیاسی و اجتماعی، مسا

اقتصاد کشور با رکود، بحران صنايع، بیکاری دو رقمی، فقر گسترده، تمرکز ثروت بیکران در دست اليه نازک وابسته به قدرت و تراکم فقر 
ختار اقتصادی کشور، وجود "دولت مسلح به تفنگ، زندان و و فالکت در بین گروه ھای وسیعی از جامعه روبرو است. مشکل جدی در سا

پول"، بنیادھا و نھادھای اقتصادی وابسته به بیت خامنه ای است. مادام که چنین اختاپوس ھائی بر روی اقتصاد کشور خوابیده اند، 
  مشکالت نه تنھا از بین نخواھد رفت، بلکه تشدید ھم خواھد شد.

ی سامان دادن به اقتصاد کشور، تیم اقتصادی خود را از میان اقتصادانان کشور برگزيد. تیم اقتصادی حسن روحانی در دوره قبلی برا
گرچه در مھار تورم و ثبات بخشیدن به اقتصاد کشور نسبتأ موفق بود، ولی سیاست ھائی در پیش گرفت که به فقر و فالکت بیشتر 

اين تیم عمدتأ از اقتصادانان نئولیبرال تشکیل شده بود. برای غلبه بررکود کارگران، زحمتکشان و اليه ھای میانی جامعه انجامید. 
اقتصادی، اشتغال زائی،کاھش بیکاری و فقر، تامین خواسته ھای کارگران و تامین معاش گروه ھای کم درآمد جامعه، الزم است سیاست 

اشته شود و حقوق سنديکائی کارگران تامین گردد. تداوم اقتصادی و ترکیب تیم اقتصادی تغییر کند و رويکرد ضدکارگری دولت کنار گذ
سیاست ھای اقتصادی دور نخست ریاست جمھوری روحانی، عالوه بر تداوم و تشدید دشواری ھای معیشتی، ھم چنین زمینه ساز 

  برآمدھای پوپولیستی است.

گی و سازمان يابی گروه ھای مختلف اجتماعی کارنامه دولت روحانی در حوزه حقوق شھروندی، آزادی ھای سیاسی، اجتماعی و فرھن
منفی است. او افراد محافظه کار را در راس وزارت کشور و ارشاد گذاشت و مصطفی پورمحمدی را به عنوان وزير دادگستری برگمارد. 

آن صورت نگرفت. طبعأ با وزارت اطالعات در دوره قبل فعالین سیاسی و مدنی را تحت پیگرد قرار داد و تغییری در عملکرد سرکوب گرانه 
وجود چنین ارگان سرکوبگر و وزرای محافظه کار، صحبت کردن از حقوق شھروندی بی معنی خواھد بود. خواست گروه ھای وسیعی از 
جامعه برچیدن فضای امنیتی در کشور، تامین حقوق شھروندی، برداشتن موانع سازمان يابی گروه ھای مختلف اجتماعی، تامین 

سیاسی، اجتماعی و فرھنگی و تقويت جامعه مدنی است. الزم است روحاتی تامین اين خواست ھا را در برنامه خود قرار آزادی ھای 
 ٣٨ه دھد و کسانی را در راس اين وزارتخانه ھا بگمارد که برنامه و توان آن را داشته باشند. اظھارات آقای روحانی در کارزار انتخاباتی علی

ً باید مابه ازای عملی بیابند. گماردن کسانی چون پورمحمدی به مقام وزارت، نافی تعھدات روحانی به سال اعدام و سرکوب، قا عدتا
  جامعه دادخواه و آزادیخواه ایران است.

زنان، جوانان، گروه ھای ملی ـ قومی و اھل سنت در انتخاب روحانی سھم باالئی داشتند. آن ھا می خواھند روحانی به خط قرمزھای 
  حاکم تن ندھد و در چیدن کابینه سھم درخوری برای آن ھا قائل شود. جريان

حسن روحانی در انجام تعھداتش با مقاومت ھا و موانع روبرو است. در آستانه تشکیل دولت جدید، حسین فريدون روحانی برادر 
اين دستگیری در مقطع کنونی رئیس جمھور به اتھام مالی بازداشت و سپس با وثیقه آزاد شد. مشخص است کھبلوک قدرت با 

تواند ھر آنچه را می خواھد پیش  میلیون رأی ھم نمی ٢۴می خواھد به حسن روحانی پیام دھد که قدرت دست ما است و او حتی با 
  ببرد. از جمله در چینش کابینه.

ت بعد از انتخابات ھم به تخريب اردیبھشت شدت يافته است. بلوک قدر ٢٩منازعه بین حسن روحانی با بلوک قدرت بعد از انتخابات 
روحانی ادامه داده و فشارھا را بر او افزوده است. روحانی در مقابل تخريب ھا و فشارھا تا کنون مقاومت کرده و عکس العمل نشان داده 

  است. بلوک قدرت می خواھد روحانی را سرجايش بنشاند و او را به تمکین وادارد.

فشارھاست. وعده ھای    جش روحانی در پايبند ماندن به وعده ھای انتخاباتی و عدم تمکین در مقابلچینش کابینه اولین محک برای سن
آيا او ھمانند دوره قبلی می خواھد به ديکته کردن خامنه ای در مورد وزراء و  روحانی کف خواست ھا و مطالبات مردم را بیان کرده است. 

گھداشتن اصول گرايان میانه رو کابینه را عمدتا از عناصر محافظه کار و امنیتی پر کند و يا به ويژه چند وزارتخانه تن دھد و برای راضی ن
  اينکه در چینش کابینه مبنا را تحقق مطالبات مردم قرار می دھد.

و اگر روحانی به خواست جامعه مدنی توجه نکند، در چنین حالتی سرخوردگی و ناامیدی در بین رای دھندگان به روحانی ايجاد 
مشخص خواھد شد که روحانی در اولین گام به وعده ھای خود عمل نکرده است. حسن روحانی می تواند با معرفی کابینه قوی، کارا و 
اصالح طلب، تامین جوان گرائی و قائل شدن سھم درخور به زنان و گروه ھای ملی ـ قومی و مذھبی، نشان دھد که فشارھا کارساز 

  عده ھای انتخاباتی خود عمل کند.نبوده و مصمم است که به و
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  !و بازداشت کارگران را محکوم می کنیم   

ای خبر ا تن از کارگران مجتمع نیشکر ھفت تپ توسط مأموران انتظامی  ١٥ز بازداشت سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپ با صدور اعالمی
ً بازداشت کارگران در زمانی صورت گرفت ک  اعتنایی و عدم رسیدگی  کارگر این مجتمع پس از بی ١٠٠٠در سوم مرداد دادە است. ظاھرا

داد ب نا گریز برای واردکردن مسئولین ب رسیدگی ب شان، در سوم مر ربط دولتی ب چند خواست صنفی مدیریت شرکت و مسئولین ذی
ھایشان ب اتفاق خانوادەھایشان تالش کردند جادە اندیمشک ب اھواز را مسدود کنند  .خواست

کارگران این مجتمع صنعتی بزرگ ک مدیریت شرکت از فروردین ب اینسو از پرداخت دستمزد و حقوق و رد کردن سھم کارفرمایی حق 
شان آمیز مدیریت شرکت را وادار ب پرداخت معوقات  سرباززدە، طی ھفت ھای گذشت در چند نوبت تالش نمودند با تجمع مسالمت بیم

اعتنایی مدیریت و مسئولین محلی مواج شدە بودند. عدم پرداخت دستمزدھا و رد  ھا با بی مزدی و حق بیم شان کنند، ولی این تالش
ند ماە گذشت ادام زندگی عادی برای کارگران و بازنشستگان و خانوادە ھایشان را ک از پیش ھم ب نکردن حق بیم کارگران طی چ

شان را چگون باید تھی کنند.  دانند ک مخارج اولی زندگی خاطر دستمزدھای زیر خط فقر دشوار بود ناممکن کردە است و کارگران نمی
ھایی ک طی  سالمت و درمان و حقوق دوران بازنشستگی کارگران را تھدید و حداقل تامین عالوە برآن، رد نکردن حق بیم توسط کارفرما،

 .دەھا سال تالش و زحمت ب دست آوردەاند را از آنان سلب می کند

گذراند، مدعی است ک شرکت در حال ضرردھی است و به ھمین دلیل پولی  سازی را از سر می مدیریت مجتمع ک پروس خصوصی
کارگر این  ٢٥٠٠شود ک قبل از تعدیل و اخراج تدریجی قریب  اخت پاداش و حقوق کارگران ندارند. این ادعا در حالی مطرح میبرای پرد

طور مرتب و منظم پرداخت می شدە و اعتراضات و اعتصابات از زمانی  سازی دستمزد و حق بیم کارگران به واحد و آغاز پروس خصوصی
سازی این واحد کالن ملی با ادعای سوددە نبودن شرکت، شروع ب  برای فراھم کردن زمین خصوصی شروع و رشد کردە ک مدیریت

 .تعدیل نیرو و قطع مزایا و پرداخت نکردن منظم و ب موقع دستمزدھا نمودە است

ک ھمراە با از سازی شرکت  بینند با خصوصی سازی درخطر می به ھمین جھت کارگران ک حقوق و مشاغلشان را به واسط خصوصی
 .کنند شود مخالفت می میان برداشتن حقوق سندیکایی دنبال می

اساسی است ک برای توجی مصادرە اموال  ادعای سودآور نبودن واحدھای تولیدی ک دەھا سال مشغول تولید و رشد بودند، ادعای بی
جنبش کارگری و تشدید استثمار نیروی کار و افزایش  عمومی توسط بستگان نظام و از میان برداشتن حقوق و دست آوردھای مبارزاتی

داران توسط حکومت صورت می  .گیرد سود و سیطرە سرمای

اند، شرم ً برای گرفتن دستمزدھای عقب افتادە و رد نکردن حق بیم شان ب اعتراض برخواست آور  سرکوب و بازداشت کارگرانی ک صرفا
 .و طبق قوانین موجود نیز مجرمان است

و قانونی می دانیم و حمل ب اجتماع کارگران و خانوادە   اعتراض کارگران شاغل و بازنسست مجتمع نیشکر ھفت تپ را ب حقما 
شدگان، پرداخت دستمزد و سایر حقوق  قیدوشرط بازداشت نفر از کارگران را محکوم کردە و خواھان آزادی بی ١٥ھایشان و بازداشت 

 .و رعایت حقوق سندیکایی کارگران ھستیم معوق کارگران و بازنشستگان

گذشت از این ک فرمان حمل و بازداشت کارگران توسط چ نھادی صادر شدە باشد، مقصر اصلی از نظر ما دولت است ک با از میان 
ھا ب حقوق  و گستاخان آنبرداشتن قوانین حمایتی و میدان دادن ب سرمای داران و مدیران و سکوت جانبداران در برابر تجاوز فزایندە 

ً ھمانگون ک در عمل نشان دادەاند زیر بار این اعمال ضد انسانی  کارگران چنین شرایطی را رقم زدە است. کارگران و زحمت کشان یقینا
وحقوق خود دفاع  شان نخواھند رفت و با اتحاد و ھمبستگی، مبارزە و سازمان دادن خود از حق سرمای داران و حامیان دولتی و غیردولتی

 .خواھند کرد

ھا و  عدالتی کنیم ک در مقابل این بی ھا و اشخاصی را ک دل درگرو آزادی و عدالت اجتماعی دارند دعوت می ماھم نیروھا، جماعت
 .ھا سکوت نکنند و ب آن اعتراض کنند آزادی کشی

 )گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت
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  درباره ...
  ١٠ادامه از صفحه 

در این پروژه حضور دارند. مشارکت فعاالن خارج از این سه جریان، در پروژه وحدت و حتی در کنگره مشترک، مورد توجه ماست و برای آن 
نبه و چند جانبه، ھای حضوری و پالتاکی، دیدارھای منطقه ای و دو جا با انرژی راه جویی می کنیم. ابزارھای تشکیالتی ما کنفرانس

استفاده از ابزارھای اینترنتی و ایجاد سایت است. تمامی امکانات تشکیالتی، ابزارھای اینترنتی و سایت اتی به روی دوستان و 
ه عالقمندان و ھمراھان این پروژه باز است. این پروژه به روی تمامی کسانی که در این راه مایلند قلم بزنند و یا اقدام کنند، مشتاقان

  پنداریم.  گشاید. ما ز یاران خود در داخل و خارج از کشور چشم یاری داریم و تردید نداریم که خطا نیست آنچه می آغوش می

بحث ھای شمامنتشر  پرسش: چرا دیالوگ ھای شما درونی مانده است و جز گزارشاتی از اقدامات و تصمیمات خود، -
  نمی شوند؟

ث می بایست در انظار عمومی منتشر شوند. ما ھم تالش کرده ایم گزارشاتی از فعالیت ھای به نظرم در اساس، این مباح -پاسخ 
خود را منتشر نمائیم. تمایل داریم مطالب و ایده ھای جمعی و فردی بیشتری از فعاالن پروژه را در اختیار عموم قرار دھیم. می کوشیم 

آغاز فعالیت سایت وحدت امیدواریم فعالیت بیرونی ما به شکل چشمگیری  این کار را روز بروز بیشتر به انجام رسانیم و بخصوص با
افزایش یابد. فراموش نکنید که ما بعد از حدود دوسال تعلیق این پروژه، و بعد از پشت سرگذاران دشواری ھای بسیار و ھزینه ھایی 

  سنگین، دوباره کمر راست کرده و پرچم وحدت را برافراشته ایم.
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 ھیئت برگزاری کنگره مشترک دومین گزارش 

 

 

در اولین گزارش ھیئت برگزاری کنگره مشترک به اطالع شما دوستداران و عالقمندان نزديکی نیروھای چپ و وحدت چپ رسانديم که 
ئیان خلق سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت وحدت چپ رسانديم که سازمان فدا

ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ و کنشگران چپ با ھمکاری و ھمفکری برای برگزاری کنگره 
مشترک برنامه ريزی می کنند. اين سه جريان می خواھند وحدت کنند و سازمان واحد تشکیل دھند. در آن گزارش تشکیل ھیئت برگزاری 

رکب از نمايندگان سه جريان، تھیه طرح برگزاری کنگره مشترک وموضوعات مھم تدارک کنگره به آگاھی شما رسید. در كنگره مشترك م
 اين گزارش اقدامات و تصمیمات ھیئت برگزاری کنگره مشترک به اطالع شما می رسد.

  تشکیل گروه ھای کار 

  رای تدارک کنگره تشکیل داد:ھیئت برگزاری كنگره گروه ھای کار زير را از داوطلبین سه طرف ب

  گروه کار تدارک عملی و فنی کنگره. ١

  گروه کار ارتباطات، تبلیغات و رسانه. ٢

  گروه کار منشور. ٣

  گروه کار اساسنامه و آئین نامه. ۴

  گروه ھای کار بعد از تشکیل، فعالیت ھای خود را شروع کرده اند و برای برگزاری کنگره برنامه ريزی می کنند. 

  فرانس ھای پیش کنگرهکن 

  ھیئت برگزاری در کنار تشکیل گروه ھای کار برگزاری کنفرانس ھای پیش کنگره را ھم در نظر گرفته است. اين

کنفرانس ھا با ھدف تبادل نظر، بحث و گفتگو و آمادگی ذھنی در رابطه با موضوعات در دستور کنگره برگزار می شوند. دستور کار 
  د بود که به مقدمات برگزاری کنگره و موضوعات مربوط به کنگره می پردازد.کنفرانس ھا مباحثی خواھ

تالش می شود نیروھای عالقمند به نزدیکی و وحدت نیروھای چپ و صاحب نظران چپ در اين کنفرانس ھا شرکت کنند. کنفرانس ھا در 
  در صورت امکان کنفرانس ھای حضوری منطقه ای. اشکال مختلف برگزار می شود: کنفرانس ھای پالتاکی، يک يا دو کنفرانس حضوری و

  کنگره 

  تصمیم گرفته است: گفتگو نشسته و پیرامون آن ھا    ھیئت برگزاری در اين مدت در مورد موضوعات زير در ارتباط با کنگره به بحث و

  ـ تعیین حدود زمانی برگزاری کنگره و مکان آن.

  عی. مباحث کنگره ھمزمان در پالتاک، فیس بوک و تلگرام پخش خواھد شد.ـ بازتاب دادن مباحث کنگره در شبکه ھای اجتما

ـ شرکت کنندگان در کنگره و حق رای آن ھا. عالوه بر شرکت اعضاء سه جريان در کنگره، با برخی فعالین چپ که عالقمند به اين پروژه 
  ھستند، تماس گرفته شده و برای شرکت در کنگره دعوت خواھد شد.

ين اسناد کنگره. گروه  کار منشور و اساسنامه با بھره گیری از کارھائی را که در دوره قبل صورت گرفته، منشور و اساسنامه ـ چگونگی تدو
  را تدوين خواھد کرد.

  موضع گیری ھای مشترک 

  سه جريان در اين مدت با عناوين زير موضع مشترک اتخاد کردند:

  دە شویم!ـ برای برگزاری متحدان روز جھانی کارگر، آما

  ـ ھمبستگی، سازمانیابی و مشارکت در امور سیاسی، راه مقابل با سیاست ھای ضدکارگری است

  ـ ضرورت ھمبستگی اتحادیه ھای کارگری

  ـ ما خواھان آزادی آتنا دائمی و اسماعیل عبدی ھستیم!

  ـ ابراھیم رئیسی جنايتکار است و بايد محاکمه و مجازات شود!

  ری کشیدن از فارغ التحصیالن دانشگاھی است!ـ "طرح کارورزی"، بیگا

تالش دست اندرکاران اين پروژه تشکیل سازمان يا حزب برنامه محور و تاثیر گذار چپ در سپھر سیاسی کشور است. اين امر مھم به     
به اين پروژه را به مشارکت  ياری نیروھای چپ در داخل و خارج از کشور و صاحب نطران چپ امکان پذير است. ما ھمه نیروھا و عالقمندان

  در روند تدارک کنگره فرا می خوانیم.

  

  ھیئت برگزاری کنگره مشترک

  )٢٠١٧ژوئیه  ١۴( ١٣٩۶تیر  ٢٣

 به پیش!» تشکل مشترک حزبی«گذاری  به شوق بنیان
 



  
  
  

 
 

  ٥صفحه    ٨٦شماره     

 

 روحانی چگون می خواھد ب وعدەھایش عمل کند؟
 کارصادق                                          

چند روز پیش در شرایطی ک کشمکش ھا 
و اما واگر ھا بر سر ترکیب کابین دوازدھم 
بین جریانات سیاسی و روحانی در اوج بود 
و ھریک از جریانات در تالش بودند در ترکیب 
کابین ب سود اھداف شان اثر بگذارند 
گفت شد ک کار چینش کابین ب پایان 

ابین را قبل از رسیدە و روحانی اسامی ک
اعالم عمومی جھت تائید در اختیار 
ای قرار دادە است. ھماھنگی با  خامن
خامنه ای در مورد برخی از وزیران قبال نیز 
معمول بود. اما این بار وسعت امر چنان 
غیرمنتظره بود ک حتی علی مطھری یکی 
از حامیان موثر روحانی را نیز ب اعتراض 

 واداشت.
معدودی از نزدیکان روحانی  با این ک ھنوز

از ترکیب کابین اطالع دارند و مردم از آن 
اند، ولی از اختالفاتی ک بین  بی اطالع 

فراکسیون امید و شورای سیاستگزاری 
با روحانی بر سر کابین بروز  اصالح طلبان 

بیرونی پیدا کردە، ب نظر می رسد ترکیب 
ای است ک حتی  کابین جدید ب گون

ن اصالح طلب روحانی، ک پیروزی حامیا
روحانی را مدیون حمایت خودشان می 
دانند، از آن ناراضی اند، و آنان را ب واکنش 
ھای مختلف علنی بعضا تند برانگیخته 
است. در این میان سکوت جریانات محافظ 
کار رقیب روحانی پس از ارسال اسامی 
ای، ک به نظر می رسد از  وزرا برای خامن

ایت نسبی از ترکیب آن باشد، مزید روی رض
بر علت شد و شک و شبھاتی را ک وجود 
ً فشار این جریانات بر  دارد دامن زد. ظاھرا
روحانی برای گرفتن سھمی از کابین و 

با وجود  بستن راە ورود اصالح طلبان،
 ً شکست آنان در انتخابات به نتیجۀ نسبتا

  مطلوب آنان رسیده باشد.

  

  

  

  

  

  

این برداشت را به دست می  اصالح طلبان
دھند که روحانی بعد از انتخابات آن طور ک 
حقشان است آنھا را ب حساب نمی آورد 
از جدی گرفتن مشورتھای آنان در مورد 
کابینه ابراز بی اطمینانی می کنند. بروز 
این اختالفات در میان طرفداران دولت از ھم 
اکنون ب نظر می رسد ب شکاف ھایی ک 

بل ھم وجود داشتند دامن بزند از ق
وتالشھای شورای سیاست گزاری اصالح 
طلبان برای رفع ورجوع اختالفات ھم ظاھرا 

  رە ب جایی نبردەاند.

روحانی در این میان ب نظر می رسد ک  
تحت فشار بیت رھبری و منافع گروھی و 
شخصی فاصل گرفتن از اصالح طلبان و 

رگزاران تشکیل بلوک تازەای از جریان کا
سازندگی و محافظ کاران تحت نفوذ علی 
الریجانی و ناطق نوری را بیشتر از ھمکاری 

با اصالح طلبان ب مصلحت خویش 
تشخیص دادە و در حال روی برتافتن از 
اصالح طلبان و نزدیکی بیشتر ب محافظ 
کاران ب اصطالح میان روست. بخصوص 

ات ب این ک او دیگر ن مانند قبل از انتخاب
آرای پایگاە اصالح طلبان نیاز دارد و ن 
ای است ک  ترکیب کنونی مجلس ب گون

اش رای بگیرد.   نتواند برای کابین

در صورت تشکیل چنین بلوکی اصالح طلبان 
ک بی قید و شرط ھم تخم مرغ ھایشان 
را درچھار سال پیش در سبد روحانی قرار 

این دادند ھم، مجبورند ھرگاە اختالفی بین 
بلوک و محافظ کاران تندرو پیش آید جانب 
روحانی را بگیرند. بیت رھبری نیز حداقل در 
کوتاە مدت از این شکاف و تغییر استراتژی 
روحانی استقبال خواھد کرد. شاید بھمین 
دلیل است ک روحانی این روزھا ھم زمان 
با تاکید مکرر بر انتخاب افراد کابین 

و وعدەھای  متناسب با مطالبات مردم
انتخاباتی اش صحبت از کابین فراجناحی 
می کند و چنان که بر می آید در بسیاری 
موارد مشورتھای اصالح طلبان را با ابھام 

  پاسخ می دھد. 

  

  

  

  

  

  

  

نمایندۀ اصالح  - گزارش محمود صادقی 
طلب تھران که در دیدارھای اصالح طلبان با 

ر روحانی برای رایزنی در مورد کابینه حضو
از این بابت بسیار قابل  –داشته است 

   توجه است.

اصالح طلبان واقف اند که ترکیب "کابین  
فرا جناحی" در شرایط کنونی ب سود آنان 
و اجرای وعدەھای اصالح طلبان روحانی 
نیست؛ به نحوی که یادداشت نویس 
روزنام اصالح طلب "ابتکار" در رابطه با 

پس و پیش"  چینش کابینه از نداشتن "راە
سخن ب میان می آورد. بر خالف اصالح 
طلبان، اما جریان کارگزاران ک روحانی 
بیش از دیگران ب آنھا نزدیک است، از 
ترکیب کابین راضی ب نظر می رسد و 
بیشترین سھم از کیک کابین را از آن خود 
خواھند کرد. در یکی از رای گیری ھای تازە 

خاب شھردار شورای شھر تھران برای انت
تھران دو کاندیدای حزب کارگزاران، نجفی و 
مرعشی ھر یک بیش از س برابر 
مھرعلیزادە کاندیدای مورد نظر شورای 
سیاست گزاری اصالح طلبان رای آوردند و 
این خود تائید دیگری است بر باال گرفتن 
اختالفات و موقعیت برتر آنھا بر اصالح 

  طلبان. 

ر تالش است با ب نظر می رسد روحانی د

اتخاذ این رویکرد نظر رھبر جمھوری 
اسالمی را جلب نماید تا بتواند بخشی از 
مطالبات اقتصادی ک انجام شان را ناگریز و 
ضمنا بسود نظام می داند و مانند برجام 
بین اکثر جناح ھا رویشان توافق وجود دارد 

  ب فرجام برساند.

دە این رویکرد ھمچنین می تواند نوعی آما 
شدن پیشاپیش این جریان برای دوران پس 
ای ھم باشد. اما واقعیت این است  از خامن
ک خواست مردم و نیاز جامع فراتر از این 
ھاست و اصوال رفع معضالت اقتصادی و 
اجتماعی بدون انجام سایر مطالبات و در 
چھار چوب حفظ وضع موجود و مبارزە جدی 

ی ک از با عوامل بوجود آورندە بحران ھای
ھر سو جامع را احاط کردەاند و با 
کسانی ک راە ھرگون برنام اصالحی را 

  میسر نیست. سد کردەاند،

روحانی در ھنگام انتخابات از مردم خواست 
ب او بیشتر رای بدھند تا بتواند 
مطالباتشان را عملی کند. مردم ھم 
پذیرفتند و بیشتر از دورە قبل ب او رای 

ن اوصاف بعد از انتخابات رای دادند. با ای
ای ب حساب نظام  مردم توسط خامن
گذاشت شد و ھر جا ک الزم آمد از آن 
برای اثبات مشروعیت نظام ب رخ خارجیان 
کشیدە شد، اما در داخل از طرف دستگاە 

  فقاھت مانند گذشت ب ھیچ گرفت شد.

خامنه ای با اتکا به انواع ابزارھای سرکوب  
تیاراتی که قانون اساسی ب او و انواع اخ

اعطا کردە، با وجود شکست ھای پیاپی 
انتخاباتی پیروان پروپاقرصش در چند 
انتخابات، ذرەای در مقابل مردم از اختیارات 
و مواضعش کوتاە نیامدە است. این دور نیز 
حتی سرسختان تر از گذشت در مقابل 
رای مردم دارد مقاومت و کارشکنی می 

باشد  چ را ک باب نظرخودش و ھر  کند.
ب دولت و مجلس دیکت و تحمیل می کند. 
در این حالت یا رئیس جمھور باید نقش 
"تدارکاتچی" ولی فقی را ھمچنان ب عھدە 
بگیرد و بگذارد بحران و فساد جامع راغرق 
کند، یا در مقابل آن بایستد و مردم را برای 

  تغییر فرا بخواند. 

  

  

  

  

  

  

  

مردم گفت برای تغییر ب وی روحانی ب 
رای بدھند تا بتواند مطالبات شان را برآوردە 
کند. مردم پذیرفتند و ب وی رای دادند. حال 
این پرسش باقی می ماند ک روحانی جدا 
از راە ھایی ک انتخاب می کند این انتظار 
رای دھندگان را چگون می خواھد برآوردە 

  کند؟

 

یا رئیس جمھور باید نقش 
"تدارکاتچی" ولی فقی را 
ھمچنان ب عھدە بگیرد و بگذارد 
 بحران و فساد جامع راغرق کند،
یا در مقابل آن بایستد و مردم را 

 برای تغییر فرا بخواند

رفع معضالت اقتصادی و 
اجتماعی بدون انجام سایر 
مطالبات و در چھار چوب حفظ 

جود و مبارزە جدی با وضع مو
عوامل بوجود آورندە بحران ھایی 
ک از ھر سو جامع را احاط 
کردەاند و با کسانی ک راە 
ھرگون برنام اصالحی را سد 

 میسر نیست کردەاند،

ن ب نظر می رسد ترکیب کابی
ای است ک حتی  جدید ب گون
حامیان اصالح طلب روحانی، ک 
پیروزی روحانی را مدیون حمایت 
خودشان می دانند، از آن ناراضی 
اند، و آنان را ب واکنش ھای 
مختلف علنی بعضا تند برانگیخته 

 است



 
 

  

 
 

 

  ٦صفحه     ٨٦شماره     

 مقدم

مسعود بارزانی اعالم کرد ک اقلیم 
ماە سپتامبر  ٢٥کردستان در نظر دارد در 

رفراندومی در مناطق تحت کنترل حکومت 
کردستان برگزار کند، و در آن از اقلیم 

ساکنین اقلیم راجع ب امر استقالل یا عدم 
پرسی صورت  استقالل این منطق ھم

  بگیرد.
با اعالم این خبر ما شاھد واکنش ھای 
متفاوتی چ در سطح اقلیم، در سطح 
ای و  عراق، و یا در سطوح منطق
ای بودەایم. واکنش ھائی ک  فرامنطق

د ک بطورکلی امر ظاھرا حاکی از آنن
رفراندوم مورد استقبال الزم قرارنگرفت و 
حتی فراتر از آن با مشکالت و موانع 
عدیدەای ھم روبرو گشت است. حتی 
سفر بارزانی با ھیئتی از ھمراھان ب اروپا 
و با ھدف سخنرانی در پارلمان قارە سبز، 
نتوانست ب اھداف خود دست یابد، و 

وم با موانع جدی و نشان داد ک امر رفراند
  بیشماری روبروست.

در اینجا برای اینک بطور مشخص تر وارد 
بحث رفراندوم، واکنش ھا پیرامون آن و 
آیندە آن بر اساس این واکنش ھا بشویم، 
تالش می شود ک در ھم سطوح مورد 

  نظر مسئل را بیشتر بشکافیم.

اعالم  : ھا در سطح اقلیم واکنش
طرف بارزانی در برگزاری رفراندوم از 

شرایطی صورت می گیرد ک کردستان 
عراق از لحاظ امنیتی، سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی در وضعیت بسیار نامناسبی 
بسر می برد. جنگ چندین سال با 
داعش، اختالفات جدی میان نیروھای 
سیاسی اصلی این خط (بویژە میان 
پارتی و جنبش تغییر)، تعطیلی پارلمان 

ران اقتصادی و بویژە مشکل کردستان، بح
عدم پرداخت حقوق ھا، مشکالت آب و 
برق، بیکاری گستردە، افزایش جرم ھای 
اجتماعی و تقویت روزافزون مناسبات مرد 
ساالری و ب حاشی راندن امر زنان، توان 
اقلیم را بریدە است. و شاید در میان 
تمامی مشکالتی ک این خط بدان دچار 

ا داعش و بویژە شدە است، امر جنگ ب
اختالفات درونی ک در پی آن پارلمان از 
طرف پارتی تعطیل شد، مقول اعالم 
رفراندوم از طرف بارزانی را با شرایط 
بشدت نامناسبی مواج ساخت است. 
این درست است ک پارتی توانست نظر 
بیشتر احزاب اقلیم را ب امر رفراندوم جلب 

ھم کند، اما در میان ھمین نیروھا 
جریاناتی مھمی مانند اتحادی میھنی و 
حزب شیوعی کردستان ھستند ک 
خواھان عادی شدن وضعیت سیاسی و 

  اقتصادی اقلیم قبل از رفراندوم ھستند.
حتی ناظران بر این عقیدەاند ک جریان  

مھمی مانند اتحادی میھنی در این مورد 
نظر واحدی ندارد و با توج ب عدم 

ن و تقسیم شدن این مرکزیت واحد در آ
جریان بر جناحھای مختلف (بعد از مریضی 
جدی جالل طالبانی)، امر موضع گیری 
ھای آن از شفافیت و وحدانیت الزم 
برخوردار نیستند. و در طرف دیگر ھم دو 

جریان مھم 'جنبش تغییر' و 'اتحادی اسالمی' 
بشدت در مقابل اعالم رفراندوم ایستادەاند و 

بارزانی دیگر بشیوە قانونی رھبر با اعالم اینک 
اقلیم نیست و رفراندوم در حقیقت باید از 
طریق ارگانھای حکومت اقلیم، بویژە پارلمان 
کردستان اعالم و پیگیری شود، مخالفت جدی 
خود را با آن اعالم کردەاند و آن را صرفا ترفندی 
از طرف پارتی و بارزانی می دانند جھت تقویت 

بر روی ناسیونالیسم موقعیت خود، بازی 
کردی جھت پوشانیدن بی مسئولیت ھای 
خود در مورد وضعیت نابسامان اقلیم، و فراتر از 
این حتی آن را برنام پارتی می دانند برای 
ھائی ک در سطح منطق  ھمراھی با توطئ
در جریان است و پارتی سالھاست خود را 

  بعنوان بخشی از آن می داند. 
صطالح 'رفراندوم این دو جریان حتی ا

پرسی بکار می  غیرقانونی' را در مورد ھم
برند و بشدت خواھان توقف آن و پیشبردش از 
طریق ارگانھای حکومت اقلیم اند. درخواستی 
ک از طرف پارتی و بارزانی تاکنون توجھی 
بدان صورت نگرفت است. اما جالب اینجاست 
ک خود افراد درج اول حکومتی در کردستان 

ھم، مانند نخست وزیر، برگزاری این  عراق
رفراندوم را ب معنای اعالم بالفصل استقالل و 
جدائی نمی بینند، بلک آن را در راستای 
فشار بیشتر بر حکومت عراق و باالبردن توان 

  چان زنی اقلیم ارزیابی می کنند.

در سطح عراق ھم  :در سطح عراق
نیروھای مختلفی، چ در داخل حکومت عراق 

چ در سطح نیروھا و جریانات دیگر، با اعالم  و
مخالفت خود، بویژە موقعیت کنونی را مناسب 
اند ک در این  اند و از بارزانی خواست ندانست
خواست خود تجدیدنظر کند. آنان معتقداند ک 
این رفراندوم موقعیت اقلیم را ن تنھا 
مستحکم تر نمی کند بلک شکنندەتر ھم 

ا وارد بحرانھائی می کند ک خواھدکرد، و آن ر
مراتب اقلیم کردستان را با شرایط وخیم  ب
تری روبرو خواھد ساخت. بیشتر این جریانات 
خواھان خویشتن داری مقامات اقلیم در این 

  خصوص شدەاند.
ای ای  : در سطح منطق در سطح منطق

 ، شاھد آنیم ک حکومتھای ایران و ترکی
دستان، بعنوان دو ھمسای مھم اقلیم کر

واکنش ھای منفی نسبت بدان نشان دادەاند 
و در این مورد ب مقامات کردستان ھشدار 
دادەاند. از جمل نظامیان سپاھی ایران اعالم 
پرسی را در مقطع پایان جنگ  برگزاری ھم
علی داعش مشکوک ارزیابی کردند، و دولت 
اردوغان نیز با لحنی تھدیدآمیز حتی از 

ورت برگزاری آن گفت. با پشیمانی کردھا در ص
توج ب اینک این دو کشور نقش مھمی در 
روابط بازرگانی و امنیتی با اقلیم کردستان 
دارند، تھدیدات آنھا و عدم موافقتشان با امر 
رفراندوم می تواند حاوی نتایج جدی ای برای 

  اقلیم در آیندە باشد.
بویژە اینک پارتی با ترکی قرارداد نفتی پنجاە  

ل بست و نفت اقلیم از طریق ترکی و بندر سا
جیحان در این کشور ب جھان صادر می شود، 
و تقریبا تمامی پولھای بدست آمدە نیز در 
بانکھای ترکی نگھداری می شوند. ھمچنین 
توان این دو کشور در ایجاد ناامنی، فشار بر 
اقلیم از طریق کنترل ورود آب ب این منطق 

دیگری باشند ک مسئل را می توانند موارد 
بسیار جدی می کنند. ھرچند تعدادی از 

تحلیل گران معتقدند ک در حقیقت دولت 
اردوغان از استقالل کردستان عراق ناراضی 
نیست و در واقع با اعالم این استقالل، 
ای تحت نفوذ و تحت  حکومت اقلیم ب منطق
الحمای ترکی بدل می شود، و بدین ترتیب 

منابع عظیم نفت و گاز ک رویای  ترکھا ب
  دیرین آنھاست دست خواھند یافت. 

ای، تنھا کشورھای  در سطح منطق
عربستان، اسرائیل و امارات متحدە با اجرای 
رفراندوم موافق اند، ک وجود چنین توافقی، 
بشدت حساسیت کشوری مانند ایران را ک 
رقیب آنھاست برانگیخت است. در واقع 

، رئیس  واکنش ایران در سطح وزیر خارج
مجلس و شورای امنیت ملی بیانگر درج 

  حساسیت جمھوری اسالمیست.

در سطح بین   در سطح بین المللی:
المللی ھم علیرغم اینک پارتی و بارزانی 
بارھا از حمایت ھای جھانی در این خصوص 
اند، اما وضعیت بطورکلی مناسب  گفت

و نیست. اعالم مخالفت آمریکا، روسی 
کشورھای اروپائی با توج ب اھمیت حضور و 
 ، نقش این کشورھا در تحوالت خاورمیان
بسیار حائز اھمیت است. بویژە شکست 
سفر دیپلماتیک بارزانی ب اروپا ک در آن 
نتوانست در صحن اصلی پارلمان اروپا 
سخنرانی کند و تنھا در یکی از اتاقھای 

فر ن ٧٢٠جانبی با شرکت تنھا دو نفر از 
نمایندە پارلمان اروپا و تنھا در جمعی پانزدە 
نفری سخن گفت، از اھمیت ویژەای در 
شکست دیپلماسی بارزانی بھرەمند است. 
سازمان ملل ھم علیرغم تالشھای بارزانی 
جھت دخالت دادن آن در امر رفراندوم، اما با 
اعالم اینک برگزاری آن بدون موافقت دولت 

این ارگان نسبت  مرکزی عراق خالف تعھدات
ب دولت عراق بعنوان یک دولت عضو سازمان 
ملل است، مسئل را پیچیدەتر از آن کرد ک 
بود. در واقع عمدە این کشورھا خواھان آنند 
ک اقلیم کردستان از طریق گفتگو با دولت 
مرکزی ب حل مشکالت خود بنشیند، و قبل 
از رفراندوم با آن ب توافق برسد. این کشورھا 
حتی اجرای رفراندوم را در این مقطع ب ضرر 
اتحاد نیروھای ضد داعش می دانند و خواھان 
آنند ک ب ھیچ وج این اتحاد و ھمیاری دچار 

  اختالل نشود.
  نتیج

بی گمان از دیرگاە، امر استقالل کردستان 
خواست و آرزوی مھمی میان کردھا 
بودەاست. ستم ھای تاریخی و وحشتناکی 

خلق محروم از ابتدائی ترین  ک بر این
خواستھای خود رفت است، علل ایجاد و 
تقویت چنین گرایشی بودەاند. خواستی ک 
عادالن و دمکراتیک است و اساسا از طرف 
نیروھای دمکراتیک و ترقیخواە غیرقابل نفی. 
اما متاسفان این خواست بر زمین نامناسبی 
ای  ای و فرامنطق از شرایط داخلی، منطق
مطرح شدە است. بارزانی ب جای ایجاد 
آمادگی بھتر از طریق اجماع داخلی میان 
نیروھای کرد، و تقویت و شخصیت دادن ب 
حکومت اقلیم کردستان، از این شعار در پی 
کسب منافع حزبی و جناحی است. او از این 
شعار، در پی مصادرە ناسیونالیسم کردی ب 

  ی ک راە نفع حزب مورد عالق خود است، امر
...  

  ٢٠ادامه در صفحه 
 

 رفراندوم در اقلیم کردستان           
  پور فرخ نعمت                         

  



 
 

    
 

  
 

  ٧صفحه     ٨٦شماره     

 !تغییر تاکتیک                         
 بھزاد کریمی                                        

  ی ھمکاری و اتحاد نیروھای جمھوريخواه دمکرات و سکوالر تالش می کنیمما برا
 

 
خدمت ماندگار فرزند آیت هللا منتظری در 
انتشار فایل صوتی پدر زنده یادش 
پیرامون کشتار زندانیان سیاسی 

 ، صرفا ً یک پرده٦٧تابستان سال 
برداشتن از جنایتی تاریخی نبود. بزرگی 
کار او در این متجلی شد که دانسته یا 
ندانسته تغییر تاکتیک حکومتیان در این 
زمینه را موجب گردید! افشاگری او 
 ً وضعیتی فراھم آورد تا تاکتیک حدودا
سی ساله سکوت حکومتیان جا به 
تاکتیک اعتراف حکومتی دھد. ھمانی 

ھا  مه این سالکه، اپوزیسیون در ھ
برایش کوشیده است. پیش از 
روشنگری آقای احمد منتظری که 

اش پیش از ھمه تعھد پسری  انگیزه
نجیب بود در پاسداری از شرافت و 
حقانیت تاریخی پدری مظلوم و دفاع از 
حیثیت شھروندی و شرعی او، ھمه 
سیاست حکومت در این زمینه در 
سکوت خالصه می شد. سکوتی محض 

. سکوتی بمثابه یک سیاست و سنگین
و یک خط قرمز که ھیچ متعلق به 
حکومتی اجازه عبور از آن نداشت. این 
سیاست بر آن بوده که خود کرده 
دیروزین حکومت پنھان بماند تا مردمان 
ندانند که آن وارث چه جنایت عظیم ضد 
انسانی است و تا مجبور به پاسخ برای 

 سئواالت بسیار نشود.
ھا  بعد این افشاگری نخستین کسی که

لب به سخن گشود، پور محمدی وزیر 
دادگستری امروز کابینه آقای روحانی و 
یکی از چند میرغضب اصلی آن جنایت 
تاریخی بود. جنایتی که بجا نام فاجعه 
ملی به خود گرفت. خالصه حرف پور 
محمدی این بود که: بله کشتیم چون 
باید کشته می شدند! او تاکید کرد که 

ای است زیرا  خر به چنین سابقهمفت
فرمان امامش را اجرا کرد و باز اگر الزم 
افتد ھمانی را می کند که باید کرد! چند 

ھای وی نیز اینجا و آنجا  نفر از ھم پالکی
درست در ھمین راستا برآمد کردند و 

شان گفتند که: چنین "قتال"  جملگی
الزم بوده چون کیان "اسالم" در معرض 

  داشت!خطر قرار  
این واکنش اما آنجایی ابعاد کالن به خود 
گرفت که یکی دیگر از چند مخاطب 
اصلی آیت هللا منتظری در رابطه با آن 

، قاتلی به ٦٧جنایت بزرگ ابعاد سال 
این به  –نام حجت االسالم رئیسی 

تازگی منصوب "رھبر" برای کلید داری 
اعالم  -گنجینه "آستان قدس رضوی"

ی ریاست جمھوری نظام کاندیداتوری برا
کرد! معلوم شد که امروز والیت ھمان 
دیروز آنست و اصل، بر تداوم عملکرد 
والیی است با چھره امروزین ولی جالب 
اینکه بیشترش ھم با ھمان کادرھای 
دیروزین! و این زمانی بود که نصب کننده 
وی در مقام قدرتمندترین فرد نظام با 

ون ردای والیت بر دوش، خود پیرام
ھای  جنایت آن سال سیاه و سال

اش طی دھه خونین شصت  پیشین

چنین گفت: "نگذارید جای قاتل و قربانی 
  عوض شود!"

ای، اعالم سیاستی  این فرمولبندی خامنه
نوین بود! این سیاست که سکوت در این 
باره دیگر "جواب نمی دھد!" و حال وقت 
اعتراف است و تھدید! ھمه مدافعان والیت 

رف بزنند و از دیروز جنایت دفاع کنند باید ح
و این بگویند که برای دفاع از نظام الزم بوده 

که خون ریخته شود و اگر خون نمی  است 
ریختند امروز این والیت را نداشتند! آقای 

ای در ھمین رابطه بود که طی  خامنه
سخنانش دفاع تمام قدی به عمل آورد از 

تور آقای خمینی، دس-ھر آنچه که سلفش 
شده بود. او با دفاع از آن   داده و مرتکب

جنایت، این بھره برداری سیاسی را نیز کرد 
که پایبندی به خط امام واقعی، درست 
ھمین است و نه آنی که اصالح طلبان به 
نمایش می گذارند؛ که از یکسو اعالم 
وفاداری به "امام" می کنند و در ھمانحال 

وی  نسبت به یکی از تصمیمات تاریخی
مبنی بر حذف خونبار مخالفان یا برائت می 

  جویند و یا سکوت بر می گزینند!
در پی ھمین تعیین خط از سوی راس نظام 
بود که شاھد روندی شدیم با درونمایه 
دفاع آشکار از این جنایت تاریخی. از اعالم 
مواضع سردمداران دادگاه بلخ نظام 
(دستگاه قضاییه) که بگذریم و 

م اینجا و آنجا سنگ تمام شان ھ جملگی
گذاشته در دفاع از آن جنایت ارتکابی، ھمه 
  روزه شاھد انتشار مصاحبه و مقاله
ھستیم از سوی دست اندرکاران 

ھای نظام در دھه نخست حاکمیت  جنایت
ترین طول عمر نظام  ای که سیاه آن. دھه

اش  جمھوری اسالمی بوده و شناسنامه
  ھم در متن ھمان صادر شده است.

ھای اخیر به سردار  یکی از این مصاحبه
"فروتن" بازنشسته تعلق دارد. نخستین 

که مدتھا بود از   سخنگوی سپاه پاسداران 
او خبری شنیده نمی شد! این مصاحبه را 
باید خواند تا از اعترافات او دریافت که 
بنیانگذاران این نظام، متکی بر چه اشخاص 

دند. این پلیدی حکومت والیی خود برقرار کر
عضو انجمن اسالمی ھامبورگ که دوبار 
ریاست زندان اوین در آن دوره دھشت را بر 

ای از  عھده داشته است، بگونه متعصبانه
عملکرد الجوردی سفاک دفاع می کند! بعد 
نزدیک به چھل سال، غیظ و خون ھمچنان 
از کلمه به کلمه سخنان وی ھویداست. او 

حاکم بر آن دفاع از آن دھه و اعمال سیاه 
سالھا را افتخار خود می داند و ھرکسی از 
این نظام را که نسبت به آن رویه فاصله 
گرفته، خائن و واداده می خواند! معیار حق 

ھای وی،  و ناحق در امروز برای او و ماننده
ً در این خالصه می شود که آیا آن فرد  دقیقا
و یا جریان، دھه خونین شصت و کشتار 

را بی ھیچ اما و  ٦٧ی زندانیان سیاس
  اگری تایید می کند یا نه؟!

مصاحبه باال بلند اقای دھباشی با فالحیان 
وزیر اطالعات ترورھای خارج کشور اما از 
ھمه خواندنی تر است! از این فرض قابل 
تامل ھم که بگذریم که به سخن درآمدن 
این چھره مرموز و منفور آیا خود سناریوی 

که این آقا اما در امنیتی نیست، خاطراتی 
اش نقل می  ھمین مصاحبه ولو قطره چکانی

کند پیش از ھمه سیاست است و نه فقط 
سیاست دیروز نظام که از آن ھسته اصلی 
امروزینش نیز! ھمه حرف او در رابطه با 

اینست که رفتن سراغ آمرین چه  ٦٧کشتار 
ای است؟! فرمان امام بود و تمام! آقای  صیغه

تور داد بکشید و جالبتر از خمینی بود که دس
ھمه اینکه به صراحت ھم می گوید که 
ماموریت ھیئت سه نفره کشتار این نبوده 
است که از میان زندانیان ان استثناھایی را 
دار بزنند که مستحق به مرگ تشخیص می 
دھند، بلکه مطابق فرمان صریح خود آقای 
خمینی مانع از اعدام آن استثناھایی بشوند 

ماندنشان را می توان تحمل کرد! این  که زنده
نکته وحشتناک را در این نزدیک به سی سال 
گذشته، زندانیان آن دوره و نیز ھمه داغداران 
آن باالی چھار ھزار اعدامی طی فقط چند 

اند، اما اعالمش توسط  ھفته می دانسته
ھای داغ و درفش ھمین  یکی از دانه درشت

ساده  نظام چیز دیگری است! آری حقیقت
ھمین بوده است: ھمه را بکشید به جز 
معدود کسان را؛ نه که نکشید مگر انانی را 

  که رحم بر آنھا جایز نیست!
و بالخره در ھمین فضا سازی سیاسی 
مبتنی بر تاکتیک تازه، شاھد تعجیل در اکران 

ھای بفرموده از ھمان دھه سیاه  فیلم
ھستیم که نمایشی است از دوگانه شیطان 

ً معصوم و و فرشت ه! جمھوری اسالمی تماما
رحیم و عادل و طرف مقابل تروریست مادرزاد، 
بی رحم و ستمگر! اولی قربانی ولی عجیب 

دار، دومی اما مظھر ھمه  صبور و خویشتن
  ھای عالم! ھا و پلیدی پلشتی

آری شاھد پیشبرد تاکتیکی تازه از سوی 
حکومت در رابطه با کشتارھای دھه شصت 

ت ناگزیر از تغییر تاکتیک بوده و ھستیم. حکوم
این ضد تاکتیک به اصطالح تھاجمی از سوی 
ً از نوع عقب نشینی تلقی  او را باید ماھیتا

ھا برای نجات از  کرد. این حرف زدن
ای است که وارثان حکومت دھه  مخمصه

شصت، از آن رھایی ندارند. این اعترافات پر 
د سر و صدا در عین حال بیان ھمه چیز نیستن

اند! حرف  زیرا که تجلی یک تصمیم سیاسی
ً کنار گذاشتن سکوت!  زدن اما نه که کامال

ھای ارتکابی علیه نوجوانان و  افتخار به جنایت
جوانان مجاھد خلق تحت این عنوان دروغین 

شان تروریست بودند" و در ھمانحال  که "ھمه
قتل بیش از ھزار نفر در   ادامه سکوت در باره

فعاالن چپ اسیر دست بسته  ھمان روزھا از
حکومت! سیاست در قبال نیروھای چپ  این 

ً و ھنوز بیشتر سکوت است تا توجیه.   فعال

اما قفل این سکوت ھم روزی از لبان این 
حضرات برداشته خواھد شد و ناگزیر خواھند 
شد که به کشتار آنھا ھم اعتراف کنند و به 

ھا این قتال نیز افتخار نمایند! اخرین حرف آن
ھایی از آن گفته  که مقدماتش و قسمت

شده و می شود سرانجام لخت و عور از 
سوی عمله والیت جار زده خواھد شد: 
"اسالم رحمانی" جایی در والیت ندارد! 
خمینی گفته بود که حکومت اسالمی را در 
آیات مبتنی بر شمشیر باید فھمید! و 

     ای ھم درست بر ھمین مصر است!  خامنه

 



  
 

  

   ٨صفحه    ٨٦شماره     

 در باره وحدت
  پاسخ ھای مسئولین "ھیئت برگزاری کنگره مشترک" به چند پرسش

 نادر عصاره

سه سازمان و تشکل چپ، یعنی کنشگران چپ، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران طرفداران وحدت چپ و سازمان فدائیان 
چپ، کنگره مشترکی را تدارک   ایران (اکثریت)، در جھت وحدت تالش و بقصد تحقق این امر و تشکیل سازمان متحد  خلق

می کنند. با آقایان محمد اعظمی و بھروز خلیق که مسئولیت ھیئت برگزاری کنگره مشترک وحدت را برعھده داشته اند، 
که پرسش ھا و پاسخ ھای زیرین، آغاز بحث و گفتگو عمومی در برخی از پرسش ھایم را در میان نھاده ام . طبیعی است 

 خواھند یافت. باره وحدت در شرایط جدید می باشد که در اینده ادامه 
  نادر عصاره
 -------------  

  پاسخ ھای بھروز خلیق 

ئول این ھیئت در پروژه وحدت تا این اواخر شما مس» ھیئت برگزاری کنگره مشترک«پرسش: آقای خلیق از زمان تشکیل  
  بوده اید. نقش و جایگاه این ھیئت چیست؟ طی دوره مسئولیت شما این ھیئت تا چه حدی به مسئولیت خود عمل کرد؟

 ممنون از شما به جھت انجام اين مصاحبه. ابتدا بايد بگويم بعد از وققه نسبتأ طوالنی در پیشبرد پروژه، کنگره فوق العاده سازمان ما ـ 
برگزار شد، بر برگزاری کنگره مشترک با دو جريان ديگر تاکید کرد. کنشگران  ٢٠١۶خلق ايران (اکثريت) ـ که در ماه نوامبر سازمان فدائیان 

چپ و سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ برگزاری کنگره در تصمیم سازمان را فصل مشترک این تصمیم با مصوبات خود 
و از آن استقبال کردند. بدنبال آن، ھرسه جريان تصمیم گرفتند که کنگره مشترک را برگزار کنند. برای برگزاری کنگره در تداوم وحدت یافتند 

الزم بود که ھیئتی از نمايندگان سه جريان تشکیل شود تا اين امر مھم را سازمان دھد. اين ھیئت با نمايندگی سه نفر از ھر جريان 
شترک کار سنگینی است و ھیئت به تنھائی قادر نیست که کنگره را برگزار کند. نظر براين بود که کارھا تشکیل گرديد. برگزاری کنگره م

وسیعأ تقسیم شود و اعضاء سه جريان در روند برگزاری کنگره فعاالنه مشارکت کنند. ھیئت طرحی را برای برگزاری کنگره تھیه ديد و در آن 
زاری کنگره عمدتأ بردوش گروه ھای کار است و ھیئت برگزاری کنگره مديريت کارھا را برعھده دارد و چند گروه کار را پیش بینی کرد. کار برگ

     بر فعالیت گروه ھا نظارت می کند. خوشبختانه گروه ھای کار تشکیل شده و برنامه شان را پیش می برند. 
ت عديده، ھیئت برگزاری توانست طرح برگزاری کنگره در دوره ای که من مسئولیت ھیئت برگزاری را برعھده داشتم، علیرغم مشکال 

ته قبل مشترک را به عنوان نقشه راه تھیه و تصويب کند، گروه ھای کار را راه بیاندازد و تصمیم ھای ضرور در مورد پروژه را اتخاذ کند. چند ھف
ه جريان شرکت داشتند. گفتگوھای مفید و تعدادی از دست اندرکاران پروژه از ھر س  جلسه حضوری دو روزه داشتیم. در اين جلسه

سازنده ای در مورد پروژه صورت گرفت و تصمیم ھائی که برای پیشبرد پروژه ضروری بود، اتخاذ گرديد. ھیئت برگزاری در اين مدت جلسات 
جھت موانع موجود، قادر ھفتگی داشت و تا حدود زيادی توانست مسئولیت ھائی را که برعھده داشت، پیش ببرد. گرچه در مواردی ھم به 

  نشد در موضوعاتی تصمیم بگیرد.

تصمیمات برای پیشبرد پروژه به مشارکت اعضا سه جریان و بخصوص مشارکت عالقمندان چپ به وحدت نیز  پرسش: 
  مربوط بودند؟

ری کنگره را در جلسه حضوری ھیئت برگزاری کنگره در تداوم تصمیمات قبلی، تدابیر الزم برای مشارکت اعضاء سه جريان در روند برگزا 
اتخاذ و در ھمین ارتباط کنفرانس ھای پیش کنگره را پیش بینی کرد. اين کنفرانس ھا با ھدف تبادل نظر، بحث و گفتگو و آمادگی ذھنی در 

کنگره و موضوعات  رابطه با موضوعات در دستور کنگره برگزار می شوند. دستور کار کنفرانس ھا مباحثی خواھد بود که به مقدمات برگزاری
مربوط به کنگره می پردازد. تالش می شود نیروھای عالقمند به نزدیکی و وحدت نیروھای چپ و صاحب نظران چپ در اين کنفرانس ھا 
شرکت کنند. کنفرانس ھا در اشکال مختلف برگزار می شود: کنفرانس ھای پالتاکی، حضوری و در صورت امکان کنفرانس ھای حضوری 

  منطقه ای.

  ھیئت برگزاری کنگره در چه مواردی قادر به تصمیم گیری نشده است؟ پرسش: 

  مواردی وجود داشت که در ھیئت برگزاری برسر آن ھا توافق حاصل نشد و لذا قادر نشديم در آن موضوعات به تصمیم برسیم. 

میدھا سبب آن شد که گرایشی در واقعیت این است که این پروژه وحدت در ابتدا امیدھایی را برانگیخت و این ا پرسش:  
میان منفردین شکل گیرد که جریان کنشگران چپ را ایجاد کرد که خود یک سوی وحدت شدند. این یکی از نشانه ھای امید 
آفرینی پروژه وحدت بود. آیا آن امیدھای اولیه تقویت شده یا تضعیف گشته اند؟ وضع این پروژه در شرایط کنونی به لحاظ 

  یست؟فعالین آن چ

گفته شما درست است. پروژه در دوره ای که فعالیت بیرونی داشت، امیدھائی را در بین بخشی از فعالیت چپ آفريد و به شکل گیری  
قويت کنشگران چپ انجامید که به اين پروژه پیوست. اما با دشوارھائی که پیش آمد، پروژه با وقفه روبرو گرديد و قادر نشد که آن امیدھا را ت

با برطرف شدن برخی از دشواری ھا، راه برای وحدت با برگزاری کنگره مشترک باز شد. در چند ماه گذشته وقت و انرژی عمدتأ صرف  کند.
سه  راه اندازی گروه ھای کار و ملزومات برگزاری کنگره گرديد. اعضاء سه جريان در روند برگزاری کنگره مشارکت دارند ولی ھنوز در بیرون از

  یت چشمگیری صورت نگرفته است. اقداماتی در این زمینه در دست اجرا ست.جريان فعال

  انتظاراتی را که باید برآورده کنید تا ترديدھای موجود برطرف شوند کدامند و در این رابطه چه اقداماتی کرده اید؟ پرسش:  

تصمیم سه جريان برای وحدت در عمل نشان داده شود و  برای برطرف کردن ترديدھا، الزم است بر میزان فعالیت بیرونی پروژه افزوده شود، 
به اين يقین برسند که کنگره مشترک برگزار و سازمان واحد ايجاد خواھد شد. امید است که با پیشرفت کارھا و   عالقمندان به وحدت چپ

  گسترش فعالیت بیرونی آن، ترديد ھا برطرف شده و امیدھا تقويت شود.

  این زمینه پیش بینی می کنید؟پرسش: چه اقداماتی در  

گفتمان سازی، راه اندازی سايت پروژه، فعال شدن در شبکه ھای اجتماعی، برگزاری کنفرانس ھا، معرفی پروژه با اتجام مصاحبه ھا،  
  برگزاری میزگرد و نگارش مقاالت پیرامون موضوعاتی که به مسائل چپ برمی گردد.

  اندازی برای این پروژه قائلید؟ھدف پروژه وحدت چیست؟ چه چشم  پرسش:  

از نگاه من، ھدف پروژه، وحدت سه جريان و تشکیل حزب چپ دمکرات و سوسیالیست است. حزب برنامه محور، سیاست ورز و تحول طلب.  
  ...حزب چپی که به آزادی و عدالت اجتماعی باور دارد، آندو را در پیوند ناگسستنی با ھم می بیند، 

  
  ٩ادامه در صفحه 
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  درباره ...
  ٨ادامه از صفحه 

کراسی، برابری، عدالت تاکید دارد و برای تحقق آزادی، دمو  و مذھبى  بر رفع تبعیض ھای طبقاتی، جنسیتی، ملی ـ قومی، نژادی
  اجتماعی و سوسیالیسم، حقوق بشر، برابر حقوقی زن و مرد و حفظ محیط زیست مبارزه می کند.

  تدوين مبانی نظری برنامه ای سیاسی تشکیالتی این وحدت به کجا رسیده  است؟ پرسش:  

ن منشور را با بھره گیری از کارھائی که در دوره برای تدوين مبانی نظری و سیاسی گروه کار منشور تشکیل شده است. اين گروه تدوي 
قبلی فعالیت برای وحدت صورت گرفته و با اخذ نظرات و پیشنھادھای اعضاء سه جريان، پیش خواھد برد. در دوره قبلی در مورد مسائل 

ر دو مجموعه چند صد نظری چپ و استراتژی سیاسی کارھای زيادی صورت گرفت. در اين موضوعات مقاالت متعددی نگاشته شد و د
صفحه ای گردآوری گرديد. چند کنفرانس حضوری ھم برگزار شد. کارھای دوره قبل پشتوانه کارھای امروز است. در اين دوره کار تدوين 
 منشور از صفر شروع نخواھد شد. منشور و اساسنامه در دستور کار کنگره قرار دارند ولی تدوين برنامه در دستور کار کنگره نیست و
احتماأل به کنگره ھای بعدی محول خواھد شد. برای تدوين اساسنامه ھم گروه کار تشکیل شده است. در دوره قبل روی الگوھای حزبی 
کارھای زيادی انجام گرفته و مجموعه مطالبی ھم در اين موضوع انتشار يافت. پیش نويس اساسنامه ھم در آن دوره تھیه شده که الزم 

   صورت گیرد و برای کنگره آماده شود.  است روی آن کار مجدد

سازمانی که می خواھید با این وحدت بسازید، چه مختصاتی دارد که از مشکالتی که تشکل ھای تا کنونی  پرسش:  
  داشته اند فاصله گیرد؟

حزبی تجارب ارزنده ای داريم  تالش ما براين است که از تجارب  گذشته برای ساختن حزب يا سازمان واحد بھره بگیريم. ما در زمینه حیات 
که می توانیم در حزب واحد بکار گیريم و از میزان مشکالت بکاھیم. کار حزبی کار جمعی است و کار جمعی ھمواره با مشکالت ھمراه 

ن است. نمی توان از آن اجتناب کرد. ولی می توان با پذیرش تنوع سیاسی، ايجاد مکانیسم  ھای ضرور برای تامین حقوق صاحبا
  ھا و فراکسیونھا و گسترش دمکراسی درون حزبی از انبوه مشکالت کاست. ھای سیاسی، به رسمیت شناختن گرایش گرایش

  شما برای رفع مشکالت تشکل ھای کنونی فقط بر دموکراسی تاکید می کنید؟ پرسش: 

یازمند است. من در پاسخ به سئوال قبلی به مشکالت تشکل ھای کنونی را بايد دسته بندی و ريشه يابی کرد. اين امر به کار جدی ن 
وجوھی از مشکالت پرداختم و مسئله دموکراسی و تنوع سیاسی را مطرح کردم. برخی مشکالت به فرھنگ سیاسی و حزبی 

     داخت. برمی گردد که الزم است در جای ديگر به آن پرداخت. امیدوارم بحث ھا پیرامون مسائل حزبی راه بیافتد تا بتوان به آن ھا پر

چه نقشی برای فعالین خارج از این سه جریان در ایجاد سازمان متحد مورد نظر قائلید؟ برای دخالت آنان جه  پرسش:  
  تسھیالتی را فراھم کرده اید؟

اين می کوشیم که پروژه به اعضاء سه جريان محدود نشود، بلکه طیف وسیعتری را در برگیرد. برای جلب نظر مساعد فعالین چپ به  
ی پروژه، ما گروه کار ارتباطات، تبلیغات و رسانه ھا را تشکیل داديم. يکی از وظائف اين گروه مراجعه به فعالین چپ است. به ويژه فعالین

که در طیف چپ دمکرات و سوسیالیست می گنجند. ما برای حضور فعالین چپ که عالقمند به اين پروژه اند و می خواھند در کنگره 
  شکیل سازمان واحد نقش داشته باشند، تسھیالت ضرور را ايجاد خواھیم کرد.شرکت و در ت

 ------------------  
   

  پاسخ ھای محمد اعظمی

اید. ضمن تبریک به  برگزیده شده» ھیئت برگزاری کنگره مشترک«اخیرا شما بعنوان مسئول  آقای اعظمی، پرسش:
  دارد و گام ھای پیشا روی شما چیست؟ شما، چه اھداف و برنامه ھایی این ھیئت در مقابل خود

این ھیئت، برگزاری کنگره مشترک را در دستور و پیشاروی خود دارد. اما از صفر شروع نکرده است. نتیجه فعالیت چند سال  -پاسخ 
روز صف جدا کرده ھای بخشی از رفقائی که ام گذشته ی نیروھای متشکله این پروژه را در کارنامه خود دارد. حتی به حاصل کار و تالش

ورز ایجاد کنیم که ضمن   خواھیم یک تشکیالت برنامه محور و سیاست ھای تا کنونی، می اند، نیز تکیه دارد. ما امروز با بھره بردن از تالش
که علیه  ھا، راه را برای کار مشترک با دیگر احزاب، سازمان ھا، تشکل ھا و فعاالن مدافع آزادی و برابری روشنی در برنامه و سیاست

ھای  ایست. از اینرو از ھمین امروز گروه ه  کنند، باز بگذاریم. این ھیئت وظیفه اش مدیریت چنین پروژ تبعیض و استبداد خود را تعریف می
طریق ایجاد نموده و کنگره مشترک را از  -از داوطلبان این پروژه - کار مستقل برای تھیه منشور، اساسنامه و ساختار، تبلیغات و ارتباطات

ھا، تصمیم این است که تا برگزاری کنگره مشترک، فعالیت سیاسی نیز   خواھد اجرائی نماید. افزون بر این  گروه کار تدارک و فنی می
آمیز یک کنگره مشترک از یکسو و  داشته باشیم. بر ھمین اساس فعاالن متشکله در سه طرف پروژه برای تدارک برگزاری موفقیت

  می کنند. وژه به بیرون به خصوص عالقمندان چپ از سوی دیگر تالشمعرفی و تبلیغ این پر

پرسش:واقعیت این است که پروژه وحدت در ابتدا امید ھایی را برانگیخت و این امید سبب آن شد که گرایشی در میان  -
آفرینی بود. آیا  منفردین شکل گیردکه جریان "کنشگران چپ" را ایجاد کرد که خود یک سوی وحدت شدند. این نشانه امید

  آن امیدھای اولیه تقویت شده یا تضعیف گشته اند؟ وضع این پروژه در شرایط کنونی به لحاظ فعالین آن چیست؟

ھا زنده و تقویت   ایم. ھر زمان این پروژه کارھائی انجام داده و انرا منعکس نموده است، امید در دل ما دوره ھای متفاوتی داشته -پاسخ 
کس، آنجا که فعالیت بیرونی کمرنگ شده و غرق شدن در مباحث درونی پررنگ گشته است، یاس و نامیدی میداندار شده است و به ع

  شده است.
جھت نیست که چپ ایران امروز به  وحدت نیروھای چپ موضوع بسیار مھمی است و گام برداشتن در این راه سخت و دشوار است. بی

ر این نقطه ایستاده است و به اندازه شمارش و به میزان توانش، اثرگذار نیست. در حال ھایش د رغم ھمه فداکاری ھا و جانفشانی
طرفداران  -سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)، کنشگران چپ و سازمان اتحاد فدئیان خلق ایران -حاضر نیروی این پروژه را سه جریان

لی گره خورده است که تضعیف و یا تقویت ھر کدام از آنھا آینده دھد. چشم انداز آن نیز، به مجموعه عوام تشکیل می -وحدت چپ
ھای سیاسی و مباحث درونی، ھر  متفاوتی را رقم میزند. مدیریت مدبرانه پروژه، عزم و اراده برای تحقق وحدت،بیرونی کردن فعالیت

ساختن بنای این پروژه، نیروی ھر چه بیشتری  تواند در غلبه بر مشکالت موجود نقش ایفا کند. اھمیت دارد که در کدام به سھم خود می
ھا ما را به ایجاد یک سازمان چپ وادار خواھد نمود. من در این تردید ندارم. اما اگر این  مشارکت داشته باشد. بدون تردید شالق ضرورت

دشوار است. به میزانی که  فرصت کنونی برای وحدت به ھر بھانه ای سوخته شود انرژی زیادی تلف خواھد شد، که جبران آن بسیار
تر و روش پیشبرد این پروژه سنجیده تر باشد، به ھمان میزان سازمان واحد آینده، نیرومند تر و موثرتر ظاھر خواھد   مشارکت ما گسترده

  شد.
...  

  ١٠ادامه در صفحه 
  



 
 
 

        
  
  

  ١٠ صفحه   ٨٦ماره ش    

  درباره ...
  ٩ادامه از صفحه 

وحدت نیروھای چپ موضوع بسیار مھمی است و گام برداشتن در این راه سخت و دشوار  «پرسش : بدرستی می گوئید :  
لی که مانع از به نتیجه رسیدن سریع این مدت ھا ست که این راه ادامه دارد و ھنوز به نتیجه نرسیده است. آیا عل » است.

پروژه شدند، در سازمان واحد آتی مانع کارایی آن سازمان نخواھند شد؟ آیا این علل مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته 
  است

به عنوان  ھای زیادی شده است، اما جمعبندی مشترکی وجود ندارد که  پیرامون علل و موانع کندی پیشرفت امر وحدت، صحبت -پاسخ 
کنم با انرژی زیادی که وحدت   نظر جمعی بیان شود. شکی نیست مشکالت یکروزه شکل نگرفته است که سریع ھم برطرف شود. فکر می

  کند، امکان برخورد با مشکالت و پیشروی در سازمان واحد بسیار بیشتر از اکنون خواھد شد.  تولید می

تا ناامیدی ھای موجود برطرف شوند کدامند و در این رابطه چه اقداماتی کرده پرسش: انتظاراتی را که باید برآورده کنید  
  اید؟

یکی از حلقه ھای اصلی برای ایجاد امید فعال کردن پراتیک سیاسی مشترک است. کار مشترک عالئق مشترک را ریشه دار -پاسخ 
ھا از قلمرو ذھن دور شده، به حوزه  ، مرزبندی و تفاوتکند. در پراتیک سیاسی، در عمل و اقدامات متحدانه و اتخاذ مواضع مشترک می

کند. در قلمرو ذھن،خصوصا بدون حضور مستقیم در فعالیت سیاسی در درون جامعه، مرزبندی عمدتا می تواند کاذب   زندگی کوچ می
ھا اختالف داریم،  . ما چپشود  باشد، درست در نقطه مقابل، در عمل مشترک و در زندگی واقعی، پای تفاوت ھا روی زمین گذاشته می

تر است و امکان اثرگذاری بر  ھای ما بسیار فراتر از اختالفات ماست. در کار مشترک گوش ھا برای شنیدن راه حل ھا حساس اما مرزبندی
عالیت و اقدامات یابد. در این زمینه ما پس از تشکیل ھیئت برگزاری کنگره مشترک ساختاری ایجاد نمودیم که بتوانیم ف ھمدیگر افزایش می

مشترک خود را افزایش دھیم. طی این دوره فعالیت مشترک ما در زمینه کارگری، حقوق بشری و سیاسی مفید بوده اما رضایت بخش 
  نیست. برنامه ای برای برآمد فعالیت سیاسی در دستور داریم که امیدواریم ھر چه سریعتر اجرائی شود.

ی موجود ناشی از نبود موضع گیری سیاسی و فعالیت سیاسی در حد امکان پرسش: قبول دارید که مشکالت تشکل ھا
چه با  نبوده است. این موضع گیری ھا کم یا بیش صورت گرفته اند. با این وجود، باز ھم این سازمان ھا با مشکالت روبرویند.

  وحدت و چه بدون وحدت. چرا؟

شتن بذر امید در دل فعاالن پروژه بود. امید و ناامیدی در دل فعاالن یک صحبت من ریشه یابی "مشکالت"نبود. اساسا متوجه کا -پاسخ
تواند موضوع یک مطلب مفصل   پروژه الزاما به ریشه مشکالت متصل نیست. اما پرسش کنونی شما، پاسخش برای من ساده نیست و می

  دانم:  کنم چند عامل محوری زیر را در پدیداری آن موثر می جداگانه باشد. اگر بخواھم کوتاه و فشرده نظرم را در رابطه با بحران کنونی بیان
ھای چپ از این تحول عقب مانده اند. چپ عمدتا  نخست حداقل از انقالب تا کنون جھان و کشورمان ایران متحول شده اند، اما تشکل

ورز و برنامه محورانه حرکت کند، شود که در ھمین حد متوقف شود و نتواند سیاست   ارزش محور است. این زمانی به ضعف تبدیل می
کنند قالب گذشته را درھم نریختند. اساسا چپ در حوزه نظر به روز نیست و ھنوز   بخشی نیز که آموختند برنامه محورانه سیاست ورزی

  نیازمند نو اندیشی است، ساختارش قدیمی و چندان کارا نشده است و ابزارھایش نسبتا کھنه و پاسخگوی زمان نیست.
ھا  ر مھم دیگر استبداد سیاسی و نتایج آنست. استبداد حاکم فعاالن چپ را عمدتا نابود کرده و یا از کشور رانده است،ساختار تشکلمحو

را درھم شکسته و آنھا را از مھم ترین وسیله تاثرگذاریشان در جامعه، محروم کرده است. اما مھم تر از این، استبداد، فرھنگی پرورش 
کشاند. یکی از آنھا رواج نفی نگری و منفی بافی در اندیشه و عمل فعاالن سیاسی است،  ون تشکل ھا را به نیستی میمیدھد که از در

که جایگاه واالئی در رفتارھا پیدا کرده است. چپ بیشتر به جای اثبات در پی نفی است. ھمیشه مایل است در قالب آلترناتیو ظاھر شود. 
خواھیم. نفی به تنھائی، برایمان ارزش زاست. نفی  ایم نفی کنیم و بگوئیم چه نمی خواھیم، آموخته  بیش از آنکه بگوئیم که چه می

حکومت، نفی دیگر جریانات سیاسی و حتی جریانات چپ و از این فراتر نفی بخشی از نیروھا در درون خودمان. کمتر در فکر تکمیل یک 
ای که برای نفی و یا تضعیف استبداد پیشنھاد می  است اما ھر طرح و پروژه پسندیم. دردآور  تالش ھستیم و بیشتر نفی مطلق را می

کنیم. کمتر برای تکمیل این پروژه ھا سخنی  شود قبل از اینکه نمایندگان استبداد لب به سخن بگشایند ما خود آنرا در نطفه خفه می
  شود. شنیده می

تحمیل شده است. مھاجرت و دوری از فعالیت مستقیم در جامعه ھم، محور مھم دیگر مھاجرت اجباری است که به تشکل ھای سیاسی 
  عوارض خود را دارد، که مبحث جداگانه ای است.

شاید بتوان محورھای دیگر را ھم برشمرد. اما بررسی این مشکالت و شناخت آنھا امکان برخورد با عوارض منفی و تضعیفشان را افزایش 
    دھد. می

د با این وحدت بسازید، چه مختصاتی دارد که از مشکالتی که تشکل ھای تا کنونی داشته پرسش: سازمانی که می خواھی
  اند فاصله گیرد؟

توانیم ره صد   ای رخ نخواھد داد و یکشبه ما نمی ھای کنونی است. معجزه واقعیت این است که سازمان آتی ما از جنس سازمان-پاسخ
  جزم شود،ھمین پیشروی برای تحقق این عزم می تواند منشاء تغییرات مثیتی باشد. چون:ساله رویم. اما اگر عزم به ایجاد سازمان واحد 

ھا  اول اینکه ما طی این سالھا دموکراسی درون تشکیالتی را تا حدی آموخته و با آن زندگی کرده ایم. با این نگاه، امکان استفاده از توان 
شود، از ھمان گام نخست،   ه است.تشکلی که پس از وحدت ساخته میبسیار بیشتر و ظرفیت تحمل نظرات مختلف، افزون تر شد

اشان نیز آغشته به مناسبات محفلی   شود و این با تشکل ھای موجود که دموکراسی درونی مناسباتش قرار است بر ضوابط دموکراتیک بنا
  و دسته بندی ھای غیر سیاسی نظری شده است، تفاوت خواھد داشت.

ھا، کیفیت کار را پائین آورده و امکان شنیده شدن صدای نیروھای چپ کمتر شده است. وحدت  ار اعضای تشکلدوم اینکه تعداد کم شم
ھای درست کم  تواند کیفیت ھا را افزایش دھد. ما امروز حرف تعداد را به لحاظ کمی بیشتر و به ھمان میزان و حتی بیشتر از آن می

  کند. در جامعه ندارند. وحدت صدای ما را رساتر و توجه به شنیدن آن را بیشتر می زنیم، اما به دلیل جثه ضعیفمان انعکاسی  نمی
 سوما وحدت نیروھای چپ،با خود پیام امید را دارد، امید به تغییر، تغییر در جھت ھمگرائی. اینکه تجزیه ھا و انشعاب ھا، که مختصه اصلی

بیانجامد، خود منشاء تغییرات بنیادی تری خواھد شد. الزم است توجه  چند دھه گذشته پس از انقالب بوده است، به ھمگرائی و وحدت
داشته باشیم که ھیچ برنامه مھمی بدون امید پیش نخواھد رفت. انعکاس مثبت پیام وحدت خواھی چپ در بخشی از جامعه، تشکل 

  کند. جدید ما را ھم متاثر می
سیج کند که راھی نو برای فاصله گرفتن از مشکالت موجود بیابد. به نظرم ما و باالخره مجموعه این عوامل می تواند سازمان نو پا را ب

ھای مثبت اولیه ای ساخته شده،در عمل و با   توانیم سازمانی بدون نقص و بدور از مشکالت بسازیم. این سازمان با داشتن ایده  نمی
  شود. ھمیاری نیروھای متشکله آن، پرداخته می

ارج از این سه جریان در ایجاد سازمان متحد مورد نظر قائلید؟ برای دخالت آنان جه پرسش:چه نقشی برای فعالین خ
  تسھیالتی را فراھم کرده اید؟

  ... شمار نیروھای چپ خواھان ایجاد سازمانی متحد و موثر و نوین،بسیار فراتر از اعضای سه تشکلی است که امروز -پاسخ

   ٣ادامه در صفحه  



 
 

   ١١ صفحه   ٨٦ شماره    

 آیا ایران را نشانه گرفته ایم؟    
 

  پاتریک بوکانان
  

 باید گردد، دیکتاتوری نابود باید گردد. ھمزیستی خودداری است، خودداری تسلیم است!"ایران آزاد "

رئیس جمھور امریکا آن  ٩پس نکند چرچیل ما، نیوت گینگریچ، در ارتباط با ایران سیاست "ھمزیستی" را که توسط جرج کنان تدبیر شد و 
  دند، رد می کند.را در دوران جنگ سرد تا نیل به پیروزی بدون خونریزی پیش بر

چرا ھمزیستی به معنای تسلیم است؟ گینگریچ جواب می دھد: "زیرا مادامی که این رژیم دیکتاتور برپاست آزادی در ھمه جا تھدید می 
  شود."

در  درصد درآمد ناخالص داخلی ما، که از زمان ریاست جمھوری جیمی کارتر تا حاال ٣اما چه طور ممکن است آزادی ما توسط رژیمی با 
  قدرت است، تھدید شود؟

خوشبختانه گینگریچ رھبری را کشف کرده است تا رژیم ایران را به زیر بکشد و آزادی نوع بشر را تضمین کند. او می گوید: "چنین رھبری 
  در کشور ما جرج واشینگتن بود و ... مارکی دوالفایت. در ایتالیا گاریبالدی."

  ای واشینگتن و گاریبالدی یافته است؟ گینگریچ می گوید: "مریم رجوی."بسیار خوب، و او اکنون چه کسی را ھمت
مریم رجوی کیست؟ رھبر شورای ملی مقاومت ایران، یا سازمان مجاھدین خلق، که مخالف شاه بود، با آیت هللا خمینی به ھم زد، با 

  ازمانی تروریستی محسوب می شد.توسط وزارت امور خارجۀ امریکا به عنوان س ٢٠١٢صدام حسن ھمکاری کرد، و تا سال 
در کنفرانس شورای ملی مقاومت ایران، که در اوایل ھمین ماه در پاریس برگزار شد، گینگریچ سخنرانی کرد. جان بولتون و رودی 

  جیولیانی ھم در آن شرکت داشتند. بنا به گزارش، حق الزحمه برای سخنرانی در این کنفرانس عالی بوده است.

وحانی، رئیس جمھور ایران را که برای دومین بار انتخاب شده، "قاتل شرور و خشونت پیشه" خواند و اعالم کرد که جیولیانی حسن ر
  "زمان برای تغییر رژیم فرارسیده است."

بولتون دادخواست را ادامه داد. او گفت: "تھران فقط یک تھدید ھسته ای نیست، تھران فقط یک تھدید تروریستی نیست، تھران یک 
  ھدید جاافتاده برای ھمه در منطقه است. سیاست علنی ایاالت متحده امریکا باید به زیرکشیدن مالھا باشد."ت

  در تھران جشن خواھیم گرفت." ٢٠١٩بولتون به شورای ملی مقاومت اطمینان راسخ داد که "ما ھمگی در سال 
ً به سوی جنگ ھدایت می کنند. این موفق باشید. اما چنان که نیویورک تایمز در شمارۀ دیروز خود اعالم  کرد، این سخنان ما را مستقیما

از زبان ترامپ و بعضی از مشاوران عالی او تا برخی از  –نشریه می نویسد: "طبلی از کلمات تحریک کننده، تھدیدات و اقدامات آشکار 
  با ایران بیانجامد." بر تنشھا افزوده و می تواند به مواجھۀ مسلحانه –رھبران عرب و فعاالن امریکائی 

  یک جنگ جدید در خاورمیانه با کشوری که حدود چھاربرابر عراق وسعت دارد؟ –آیا این چیزی است که امریکا می خواھد 
 آیا امریکا و دنیا می خواھند که به دنبال افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و یمن، در جنگی با ایران درگیر شوند که می تواند به انفجار

  ی بین اھالی تسنن و تشیع در سراسر خاورمیانه تبدیل گردد؟جنگ

  نامد. یبولتون ایران را "یک تھدید ھسته ای" م
تمام آزانسھای اطالعاتی امریکا با اطمینان باال اعالم کردند که ایران برنامه ای برای تولید سالح ھسته ای ندارد. آنھا در  ٢٠٠٧اما در سال 

ً تمام اورانیوم خود را به خارج صادر و غنی سازی دوباره ھمین را گف ٢٠١سال  درصدی  ٢٠تند. ایران، در چارچوب توافق ھسته ای، تقریبا
را متوقف کرده است. ھزاران سانتریفیوژ را بسته، قلب رآکتور آب سنگین خود را با بتون پر کرده و امکان سرکشی به تمام تأسیسات 

  م آورده است.مربوطه را برای بازرسان سازمان ملل فراھ
قصد آیا ایران علیرغم تمام این اقدامات، مخفیانه برنامه ای را برای تولید سالح اتمی پیش می برد؟ یا اینھا تبلیغاتی جنگ طلبانه اند که 

  دارند پای ما را به جنگ دیگری در خاورمیانه بکشند؟
 Defense Intelligenceؤسای سیا و دیا (آژانس اطالعات دفاعی (برای اطمینان از حقیقت ماجرا، کمیتۀ روابط خارجی سنای امریکا باید ر

Agency.و نیز رئیس اطالعات ملی را فرابخواند تا در نشستی علنی شھادت دھند (  
به ما گفته می شود که یک ھالل شیعی ھم ما را تھدید می کند؛ ھاللی که از بیروت به دمشق، سپس بغداد و تا تھران کشیده می 

  شود.
  کسانی این ھالل شیعی را خلق کردند؟ اما چه

این جرج بوش [پسر] بود که دستور سرنگونی صدام را داد . عراق را به اکثریت شیعی آن سپرد. این اسرائیل بود که تجاوز او به لبنان و 
  ، مقاومت شیعی در قامت حزب هللا را موجب شد.٢٠٠٠تا  ٩٨٢١اشغالگری اش، از سال 

  ه، پدر او ھم به عراق نیرو فرستاد تا ھمراه امریکائیا در جنگ خلیج بجنگند.ھمچون بشار اسد در سوری
ً با کشور ما دشمن اند. اما ایران، به دالیل بسیار خوبی،  رژیم آیت هللا ھا، سپاه پاسداران انقالب اسالمی و میلیشیای بسیج عمیقا

، در ھم کوبید و صعود اجتناب ناپذیر آن را، به عنوان بزرگترین و خواھان جنگ با امریکا نیست. ممکن است بتوان ایران را، ھمچون عراق
  پیشرفته ترین کشور خلیج فارس، سقط کرد.

عالوه بر این، ما و ایران منافع مشترکی داریم: صلح در خلیج. از این طریق است که نفت ایران، که این کشور برای پیشرفت خود به آن 
  صود روحانی از "تعمیق روابط با اروپا و جھان پیشرفته" ھم ھمین است.نیاز دارد، می تواند جریان یابد. مق

ما و ایران دشمنان مشترکی ھم داریم: داعش، القاعده و تمام تروریستھای سنی که وحشیانه ترین رؤیاشان این است که شاھد جنگ 
  دشمنان امریکائی شان با دشمنان شیعی شان باشند.

  امریکا با ایران است؟ چه کس دیگری جز داعش خواھان جنگ
متأسفانه، شمار آنان یک لشگر است: سعودیھا، اسرائیلیھا، نومحافظه کاران با اندیشکده ھا، وبسایتھا و نشریات شان، عقابھای درون 

ایران  ھر دو حزب در کنگره، "صلیبیون دموکراسی خواه"، و بسیاری کسان در وزارت دفاع که می خواھند بابت آنچه شیعیان مورد حمایت
  با ما در عراق کردند، اکنون با ایران تالفی کنند.

کلید در دست ترامپ است. اگر او به مطالبات جنگ خواھانه لبیک گوید، جنگ میراث او خواھد شد؛ ھمچنان که جنگ عراق به میراث جرج 
  بوش تبدیل شده است.

   
است. پاتریک بیوکانان صاحبنظر سیاسی، سیاستمدار و نویسندۀ  * اھمیت این مقاله بسیار بیشتر از محتوای آن به خاطر نویسندۀ آن

انتخابات  بود. در رونالد ریگان و جرالد فورد ،ارد نیکسونریچ  محافظه کار آمریکایی است. او مشاور ارشد رؤسای جمھور آمریکا
  بود. نامزد حزب رفرم ١٩٩٦ نامزد حزب جمھوریخواه و در انتخابات ١٩٩٢وری جمھ ریاست
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   ١٢ صفحه   ٨۶ شماره    

روندە فزایندە شمار حوادث کار ک از سال 
ھا پیش شروع شدە و ھم سال ھزاران 
کارگر را ب کام مرگ می فرستد و ھزاران 
تن دیگر را معلول و از کارافتادە می کند و 
خسارات مالی ھنگفتی ب اقتصاد کشور 

ب رغم  وارد می شود، در ماە ھای اخیر نیز
این خسارات مالی و انسانی فاجع بار ھم 

 چنان ادام دارد.

با این ک تنھا بخشی از اخبار غیرقابل 
کتمان این حوادث آن ھم ب شکل سانسور 
و تحریف شدە در پارەای از رسان ھا 
منتشر می شوند و بقول " قاسم خاک باز 
"عضو ھیات مدیره کانون سراسرس 

درصد  ٨٠ت کار، مسئوالن ایمنی و بھداش
تن رخ  ٢٥حوادثی ک در کارگاە کوچک زیر 

می دھد گزارش شان منتشر نمی شود، 
با این اوصاف ھمین مقدار گزارش ک تقریبا 
ھم روزە از حوادث کار انتشار پیدا می 
کند، آشکارا حاکی از رشد وقف ناپذیر 
حوادث کار در کارخان ھا و موسسات 

چک در تولیدی و خدماتی بزرگ و کو
  شھرھای مختلف کشور است.

  برای نمونه اخباری مانند:

  مرگ کارگری در کارخانه سیمان کارون"

تن از کارکنان شرکت نفت بھرگان  ٣۵نجات 
  ھای دیلم در آب

ی داربست در بدن،  دیده با میله کارگر حادثه
  زنده ماند

 ٧آتش سوزی در اسکله بندر کنگان/ 
  ملوان مصدوم شدند ٣نشان و  آتش

کارگر ساختمانی/ میله  ٢مصدومیت شدید 
داربست وارد قفسه سینه یکی از کارگران 

  شد+عکس

گھر بر اثر ریزش  مرگ راننده جوان معدن گل
  کنسانتره

  وط لودرمرگ کارگر ھرمزگانی در حادثه سق

انفجار مخزن سوخت جان یک کارگر را 
  گرفت"،

 ١٦از سویی دیگر، انتشار گزارش مرگ 
ماە گذشت نشان  ١٨پرستار جوان طی 

می دھد، شرایط چنان شده است که دیگر 
عدەای از مزدبگیران نیز بواسط فشار کار 
زیاد جان خود را از دست می دھند، بی 

اھی ھای تردید، اینان نیز قربانیان زیادخو
صاحبان سرمای ھستند ک با فرصتی ک 
دولت در اختیارشان قرار دادە، بدون نگرانی 
از مجازات برای بدست آوردن سود ھرچ 
بیشتر ب تشدید استثمار گروە ھای 

  مختلف زحمت کشان مشغول ھستند.

با این ھم مسئوالن دولتی تا کنون تالش 
جدی و موثری برای مقابل با حوادث کار 

کردەاند و یا اقداماتی که انجام شده، بی ن
ثمر بودە و نتوانست اند مانع رشد این 
حوادث شوند. البت ھرگاە ک حادث 
پرتلفاتی مانند، فجایع آتش سوزی 

ک در ھریک از » معدن پورت«و » پالسکو«

  عامل اصلی ھای ضد کارگری دولت،  سیاست
 افزایش حوادث کار

 صادق کار

این موارد دەھا آتش نشان و معدن چین ب 
، نداشتن  دلیل عدم انجام اقدامات پیش گیران
وسایل مناسب و مکفی و رعایت نکردن 
مقررات ایمنی جان شان را از دست دادند، 
مسئوالن دولتی برای توجی و سرپوش نھادن 
ب علل این فجایع ب صحن آمدند و تالش 
کردند، با دادن وعدە ھایی ک ھیچگاە عملی 
شان نکردند فضای ملتھبی را ک ب واسط 

د. با وجود این حوادث ایجاد شدە تلطیف کنن
این ک علل وقوع اکثر قریب ب اتفاق این 
فجایع عدم رعایت قوانین و مقررات ایمنی 
توسط کارفرما و نادیدە گرفت شدن قانون 
شکنی کارفرمایان توسط مسئوالن دولتی 
بودە و ب تبع آن کارفرما مقصر و مستوجب 
پیگرد بودە است، ولی مقامات دولتی در 

چند دە کارگر در اثر مواردی ک حتی یک یا 
حوادث کاری کشت و مصدوم شدەاند ب جای 
معرفی کارفرما و یا مسئول ذیربط ب مقامات 
دادگستری برای محاکم و مجازات، در صدد 
تبرئ کارفرما و مسئوالن مرتبط با قضی و 
انداختن تقصیر حادث ب گردن کارگران بودەاند. 
ک این خود نیز سبب آسودگی خیال 

فرمایان از پیگرد قانونی گردیدە و در افزایش کار
  حوادث نقش زیادی داشت است.

پس از فاجع انفجار در معدن یورت ک ب 
کارگر تمام شد،  ٤٥قیمت جان حداقل 

مسئوالن دولتی محلی و وزارت کار با وجود 
محرز بودن تراکم بیش از اندازە گاز و عدم 

بودن  تعبی راە گریز ب ھنگام حادث و ناقص
کپسول ھای اکسیژن تا مدت ھا بخاطر تبعات 
آن حاضر ب تائید علل فاجع نبودند و بعضا 
تلویحا بی احتیاطی معدن چیان را علت حادث 
عنوان می کردند. ھمین برخورد چنان خشمی 
در میان کارگران و خانوادەھای قربانیان 
برانگیخت ک مسئوالن استانداری مجبور 

از عواقب کار جلس میان  شدند بخاطر نگرانی
علی ربیعی و خانوادەھای کارگران قربانی را 
ب "پادگان نظامی نودە"منتقل کنند. اما حتی 
فاجع معدن پورت ھم موجب تغییری در 
رویکرد مقامات دولتی در این زمین و تقلیل 
شتاب روند حوادث کار نشد و پس از آن نیز 

مقرارت  شمار زیادی از کارگران ب خاطر تعلیق
و قوانین کار به سود کارفرمایان قربانی شدند 
و انتظار ھم نمی رود ک تغییر محسوس و 

  مثبتی در این روند صورت پذیرد.

بی باوری ب وعدەھا و ادعاھای مسئوالن 
دولتی ب حدی است ک حتی افراد مسئول و 
دستچین شدە مقامات وزارت کار در نھاد ھای 

ل "ابراھیم اسالمی" ب اصطالح س جانب امثا
ک عنوان عضو شورای عالی حفاظت فنی و 
بھداشت کار را یدک می کشد، در پی کشت 
شدن یکی از معدن چیان معدن "راور کرمان" 

تیر در اثر گازگرفتگی و مسمومیت دو  ٢٨در 
ای مشاب با  کارگر دیگر از احتمال تکرار حادث
فاجع معدن "یورت" در معدن "راور 

  ت کند.کرمان"صحب

ھمان طور ک اشارە شد، علت اصلی افزایش 
فزایندە حوادث کار ک محل ھای کار را ب 
قربانگاە کارگران تبدیل کردە است، از میان 
برداشت شدن عملی قوانین حمایتی، 
پشتیبانی ھم جانب دولت از قانون شکنی 

کارفرمایان، سرکوب تشکل ھای مستقل 
ولتی بر سر راە کارگری و ایجاد موانع متعدد د

تشکیل سندیکا ھایکارگری و تحمیل تشکل 
ھای فرمایشی و فاسد دولتی ب کارگران 

  است.

با اطمینان می توان گفت ک حضور و فعالیت 
سندیکا در واحدھای تولیدی و خدماتی خود ب 
تنھایی می تواند طی مدت کوتاھی شمار 
حوادث کار و خسارات انسانی و مادی ناشی از 

ا ب حداقل برساند. خود مسئوالن دولتی آن ھا ر
و سرمای داران نیز این را می دانند، ولی وجود 

  حوادث را بر سندیکا ترجیح می دھند.

روند افزایش حوادث کار ھمزاد آغاز تعرض 
ب قوانین حمایتی، تغییر و تعدیل قوانین 
کار و تامین اجتماعی ب سود کارفرمایان و 

است ھای جزیی تجزی ناپذیر از سی
اقتصادی نئولیبرالی و ضد کارگری دولت 

مادامی ک چنین است و وزیران و    است.
مسئوالن بر اساس این گون معیار تعیین می 
شوند، انتظار نباید داشت ک تغییر محسوسی 
در این راستا صورت گیرد، زیرا با سیاست دولت 

ک معطوف ب ارزان   و خواست کارفرمایان 
دستمزد و حق و حقوق  سازی ھرچ بیشتر

قانونی نیروی کار و تحمیل بی حقوقی کامل ب 
زحمت کشان است، ناسازگار می گردد، و به 
ھمین خاطر تغییر ترکیب کابین نیز ب نظر نمی 
رسد، در رویکرد ضد کارگری دولت تغییر مثبتی 

این خود   این وصف  با  را ب دنبال داشت باشد.
تشکیل  کارگران ھستند ک بایستی با

سندیکاھا و تشکل ھای مستقل علی این 
بیدادگری صاحبان سرمای و دولت دست پرورده 

   شان مقابل و از حقوق خود دفاع کنند.

 ١٩٥بولتن کارگری شماره 
  

  :در این شماره می خوانید

ری تحلیل ھفته: سیاست ھای ضد کارگ -
  دولت، عامل اصلی افزایش حوادث کار

از تجربه دیگران: جنبش اتحادیه ھای  -
  )صنفی در بنگالدش (بخش ھفتم

ھا،  سازمان دھندگان اعتصاب یگر کشورھا: -
  خائن به طبقه کارگر ونزوئال ھستند

  )١١از جھان کار: جھان بدون کار (بخش  -
 
گزارش: طرح تحول نظام سالمت؛ تبدیل  -

  ”رومیزی”به” زیرمیزی”پدیده ی 
 
  )صدای کارگر: کارگران صنوف (بخش پایانی -

 کارگران شرکت نیشکر ھفت تپه: گرسنه -
 ایم
  صدای معلم: حنبش رو به رشد معلمان -

تشکل ھا: تشکل ھای صنفی معلمان در  -
حکم طاھر قادرزاده را لغو «سقز و مریوان 

 »کنید



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

   ١٣ صفحه    ٨٦شماره     

با گرایش نظامی ـ کنسرواتیو  قرارداد با توتال، تقابل گرایش نئولیبرال
 سرمای در ایران

 فرخ نعمت پور
 ورود توتال، موافقتھا و مخالفت ھا

پارس جنوبی در قالب ب اصطالح قرارداھای جدید نفتی، بی گمان  ١١تمدید پیوند قدیمی نفت ایران با غول نفتی 'توتال' برای توسع فاز 
  ھای خارجیست ک ھم اشتیاق موافقان آن را برانگیخت و ھم خشم مخالفان آن را.مھمترین دستاورد دولت روحانی در جذب سرمای

  در توجی و توضیح انعقاد این قرارداد ک عمدتا از طرف زنگن وزیر نفت مطرح شد، موارد مطروح چنین اند:
ور بدلیل نبود سرمای و تکنولوژی رو ب ـ ضرورت حضور غول ھای نفتی دنیا ب این علت ک بسیاری از میادین و مخازن نفتی ـ گازی کش

  پایان است،

  ـ این قرارداد بھیچ وج در طول بیست سال، پنجاە درصد از تولید میدان را ب شرکت خارجی توتال نمی دھد،
یعنی شرکت ـ قابل فسخ بودن این قرارداد و عدم پرداخت ھیچ گون وجوھی از طرف ایران در صورت پا پس کشیدن طرف دوم از قرارداد، 

  توتال،
  ـ توجی محرمان بودن این قرارداد با این برھان ک در ھیچ کجای جھان ھیچ قرارداد مھمی تمام وجوە آن علنی نیست،

گذاری را می پذیرد و شرکت نفت ایران تا پیش از آغاز تولید از میدان، موظف ب پرداخت ھیچ مبلغی ب  ـ توتال ھزین مستقیم این سرمای
  نخواھد بود، طرف دوم

  ـ قرارداد امنیت زا است،

ای در کشور ک ظرفیت شرکت ھای داخلی را برای سھم گیری محدود کردە است. بعنوان مثال در مورد اینک سھم  ـ مشکالت سرمای
  می کند، شرکت پتروپارس تنھا نوزدە و ن دھم درصد است، ب دشواری منابع تھی پول و در مضیق بودن صندوق توسع ملی اشارە

سال گذشت سبب  ١٢ـ بعلت قطع طوالنی مدت روابط مشاوران و پیمانکاران ایرانی با شرکت ھای خارجی، سطح دانش و فن آوری در 
  کاھش بھرەوری شدە.

ز از طرف دیگر 'مجید متقی فرد' سخنگوی جبھ پایداری، ضمن مخالفت شدید خود و جریان مورد نظرش از این قرار داد، ضمن اینک ا
بسترساز نفوذ دشمن، در مسیر انحرافی و قراردادی  ٢٠٣٠تفاوتھای دولت با اھداف انقالب گفت، تاکید کرد ک این قرارداد ھمانند سند 

  ست ک چشم ب دشمن دوخت است.

  دو نگاە از دو نوع سرمای
اند: اولی یک نگاە نظامی گرایان و چنانک مفروض است در کشور دو نوع نگاە ب گردش سرمای و فعالیت ھای اقتصادی مطرح 

کردن نقش سپاە و ارگانھای  کاران مذھبی است ک از طرف پایداری ھا و اصولگرایان مطرح می شود، نگاھی ک خواھان برجست محافظ
ستی (بورژوازی غیر دولتی دارای سرمای در فعالیت ھای 'کالن ـ اقتصادی' مانند عرص نفت و گاز اند، و دومی یک نگاە نئولیبرالی

بوروکراتیک و خصوصی) ک خواھان گسترش روابط اقتصادی با خارج کشور و از این طریق تامین حضور شرکت ھای بزرگ دنیا و جذب 
سرمای آنان برای سرمای گذاری در ایران اند. پیامد نگاە اولی، تشدید حضور سپاە، نیروھای امنیتی و نظامی در کشور و تقویت موضع 

ک داری محافظ راندن بیشتر این نیرو، تقویت نقش ارگانھای غیر نظامی و آن بخش ھائی از سرمای اران است، و پیامد نگاە دوم ب حاشی
ایران اند ک توج بیشتری ب گسترش روابط با جھان دارند. و آن قشرھائی از نظام سرمای ک از این روابط سود می برند ھمانا   در

داری بوروکراتیک داری خصوصی اند. سرمای   و سرمای

  فاکت ھا و مسیرھای خروجی
، می توان ب چند نکت اساسی در وضعیت کنونی کشور ارجاع داد:   با توج ب سخنان بیژن زنگن

گذاری تولیدی  بودن سرمای داخلی: در داخل ایران سرمای از لحاظ انباشت و در دسترس بودن مسیرھای ورودی ب سرمای ـ در مضیق
  مشکالت فراوان است. دچار

ـ نبود تکنولوژی مدرن: شرکت ھای داخلی علیرغم میل ورودشان ب فعالیت در حوزەھای نفتی و گازی، اما فاقد تکنولوژی الزم اند. حتی 
  نبود تکنولوژی پیشرفت کنونی، موجودیت صنایع نفتی و گازی ایران را در آیندە با خطرات جدی روبرو کردەاست،

داری ـ جذب سرمای  داری بوروکراتیک و خصوصی در ایران بر خالف سرمای گذاری خارجی، امنیت زاست. این بدان معنی است ک سرمای
نظامی و کنسرواتیو مذھبی ک ریش در طبقات و اقشار مذھبی، بازرگانی، بازار و خردەبورژواژی دارد، از طریق جذب سرمای در فکر 

وزھا بعلت حوادث سیاسی در جھان و منطق (انتخاب ترامپ و شکل گیری اتحاد عربی آمریکائی در تامین امنیت ایران ھم ھست ک این ر
ای گشت است.   منطق خلیج فارس علی ایران)، بشدت نسبت ب دوران اوباما دچار وضعیت دگرگون

  بازی جبھ پایداری ھا
وھا حفظ نظام، گستردەترکردن حضور بورژوازی نظامی و چنانچ از سخنان سخنگوی جبھ پایداری برمی آید، دغدغ این نوع نیر

کنسرواتیو مذھبی در اقتصاد ایران، و ب طبعی حتی استفادە از ناسیونالیسم ایرانی (ترسانیدن مردم و جامع از خطر بازگشت 
رگانھای قدرت در کشور جا خوش مونوپولھای غربی و ب غارت داد منابع کشور) است. جبھ پایداری، مانند نیروھائی ک در اصلی ترین ا

کردەاند، ایدە ناسیونالسیم اقتصادی و بریدن جامع ایران از جامع جھانی را راە حفظ نظام و ماندگاری آن می بینند. معلوم نیست در 
ظام مورد شرایطی ک کشور ھم ب سرمای خارجی نیاز دارد و ھم ب تکنولوژی مدرن، چگون چنین تفکری می تواند حتی ب حفظ ن

  نظرشان ھم یاری رساند.

  نتیج
اند. از طرفی نگرشی ک عالقمند ب  داری ایران، ھم اکنون در جلوە دو دیدگاە اصلی ب سخت ترین مصافھا علی ھمدیگر رفت سرمای

شی ک بوروکراتیک و فعال کردن بیشتر نقش نظامی ھا، ارگانھای غیر دولتی بسیار ثروتمند مذھبی (کنسرواتیوھا) در اقتصاداند و نگر
است و در مسیر پیوند بیشتر با سرمای جھانی در حرکت است. قرارداد توتال نشان بزرگی از پیروزی نگرش بوروکراتیک و  ١خصوصی

خصوصی علی نگرش نظامی و کنسرواتیو مذھبی است. پیروزی ای ک ھنوز از طرف مقابل ب چالش کشیدە می شود. ب چالش 
داری نظامی و کنسرواتیو کشیدە می شود زی را ک قراردادھائی از این دست و با مدت زمان این چنینی می توانند ب بنیانھای سرمای

  مذھبی ضرب بزرگی وارد آورند، و موقعیت آن را تضعیف کنند.

  زیرنویس: 
ھا غیردولتی کردن اقتصاد را در معنای در مورد خصوصی سازی (غیردولتی کردن اقتصاد) ھر دو نگاە موافق اند، اما نگاە جبھ پایداری 

سپردن اقتصاد ب ارگانھای نظامی و ایدئولوژیک نظام می بیند، اما طرف دوم در سپردن آن ب بخش خصوصی غیر ایدەئولوژیکی و نیروھای 
  بوروکراتیک ک بنوعی بیشتر منطق سرمای را در معنای عرفی آن می فھمند.



  
  

   ١۴ صفحه   ٨٦ه  شمار    

تا دیر نشده باید منتقدین و کنشگران 
حاکمیت ایران بر مدار این باور قرار گیرند که 

 –گفتار  –ھا  فھم منطبق بر متن گفته
مقامات جمھوری اسالمی در گرو رعایت 

دادن دقیق و  چند شرط است. اول گوش
ھا از ابتدا تا انتھا. دوم  کامل ھمه گفته

ھا قبلی با ھدف آنالیز.  پیگیری و مرور گفته
ھا و شرط چھارم  بینانه آن سوم نقد واقع

تکرار ھمیشگی این سه مرحله با توجه به 
 ھا. ھا و کثرت آن تکرار گفته

پس آنچه زمینه پردازش این یادداشت با 
ود، متوجه گفتار چنین عنوان را فراھم نم

ً رئیس جمھور حسن  اخیر رھبر و متعاقبا
روحانی است. گفتاری که واژگان سخت را 

گنجاند؛ واژگانی که تصور  الی خود می در البه
ھا را به تحلیل  وقوع ناخوشایند جنگ جناح

زمانی  رساند. جنگی که در مدت گران می
کوتاه باید یکی، دیگری را از اسب قدرت به 

 - از بغض رھبر - گمانه بدبینانه  زیر کشاند.
جمھور  شود در جنگ رھبر و رئیس متصور می

فقیه برچیده  باید بساط رھبر و نھاد والیت
از حب به  -بینانه گمانه  شود. وجه خوش

؛ سودای خوش -تغییر از راه نھاد جمھوریت 
تفوق و برتری نھاد جمھوریت را برنھاد والیت 

لیکن منتقد یا  پروراند. را در سر می  و رھبری
کنشگر نخست برای تحلیل واقعی نخست 

ھا از درجه  باید سنجه کند که کدامین گمانه
اعتبار بیشتر برخوردار است؟ از سوی دیگر 

زنی احتمال ھر گمانه  در کنار این گمانه
   دیگری را منتفی نداند.

ای و حسن  دقت در گفتار اخیر آقای خامنه
لحن در  روحانی دال براین است که تفاوت

گفتار نزد مقامات جمھوری اسالمی سابقه 
طوالنی دارد و چندان امر جدیدی نیست. 

رسد  ای دیگر می الجرم تفاوت لحن به نقطه
که آیا تفاوت لحن تفاوت دیدگاه است و اگر 
ھست این تفاوت نظر و دیدگاه میل به 

ً در  کدامین سمت وسوی دارد، خالصه دقیقا
ھای  پایگی گمانه این نقطه است که باید بی

ذھنی را ثابت نمود و برای دستیابی به 
تحلیل واقعی راھی جز این نیست که 
بایستی گمانه قرین به واقعیت را به اثبات 

  رساند.

کنم که تندتر شدن لحن  براین نظر تأکید می
ای و روحانی اقدام جدیدی  گفتار آقای خامنه

ً نیز بین دستگاه رھبری و نھاد  نیست و قبال
ست جمھوری وجود داشته است. ریا

تاریخچه مواضع رھبر و روسا جمھور داللت بر 
ھا داشته و این  وجود تفاوت در مواضع آن

دھد تا دچار  امکان را به منتقد یا کنشگر می
خطای محاسباتی شود؛ خطایی که در آن 

ً به  متصور می شود تفاوت مزبور سریعا
انجامد. اگر بکوشیم  رؤیایی و تقابل می

اف سیاسی با تحلیل سیاسی مرزبندی اھد
ً تصور اینکه، دو  مشخص داشته باشد، قطعا

 –بخش ساختار سنگین جمھوری اسالمی 
علیرغم تفاوت نظر زاویه  -والیت، جمھوریت 

شان بیشتر شده است پیش نخواھد آمد و 
پذیرش این واقعیت یعنی زاویه رھبر و 

جمھور در ھمان درجه بوده که بود و  رئیس
   بود. خواھد

دالیل عدم تقابلی و یا منجر به رویارویی 
جمھور بسیارند که  نشدن رھبر و رئیس

  تواند: ھا می ترین آن شاخص
ورود جمھوری اسالمی به دوران جدیدی از   -١

  حیات سیاسی است.
افزایش پتانسیل جمھوری اسالمی جھت  -٢

ھا حتی تفاوت  تحمل آرا و نظرات باوجود تفاوت
  ھا.بنیادین رویکرد

نماید منافع  آنچه بازتر نشدن زاویه را ثابت می
واحد صاحبان تفاوت نظر است که تفاوت لحن 

شود  گرائی خارج نمی ھا از مرز قانونی و ھم آن
ً ھمین اشتراک منافع عامل   و قطعا

کننده مبانی حاکمیت دوگانه است.  تقویت
اینکه برخی کنشگران معتقدند تضادھای درون 

ری اسالمی در حال ھای جمھو دستگاه
زودی زود به درگیری طرفین  افزایش است و به

و حذف یکی منجر خواھد شد. اما برای اینکه 
ثابت شود که تفاوت لحن به تقابل منتھی به 

انجامد باید ابتدا بررسی شود که آیا  حذف می
بازتر از قبل شده   در عمل زاویه تفاوت نظر

ً دو دستگاه عمده حاکمیت ب ه است و ضمنا
اند که تحمل نشستن  چنان ناتوانی مبتال شده

ھای  در کنار ھم را ندارند. زیرا دستگاه
حاکمیتی اعم از حامیان رھبر و 

جمھورھای جمھوری اسالمی ھمه در  رئیس
  اند. یک کشتی نشسته
بر این است که سخنان  اگر برخی را اصرار

ای و روحانی از زاویه بازتر از  اخیر آقایان خامنه
ت و باال گرفتن لحن رھبر و قبل اس

ً  رئیس جمھور از شدتی برخوردار است که قطعا
ھا  و البته از نظر آن -به رویارویی حذفی 

شود. صاحبان این  منجر می -حسن روحانی 
شوند در  ادعا که چنین وضعیتی را متصور می

وھله نخست باید ثابت کنند یکی از طرفین 
ست. آیا در منازعه از حدود قانونی فراتر رفته ا

مشاھده است. پس  عمل چنین اتفاقی قابل
باید بر آن انگشت گذاشت. این دسته از 
کنشگران اگر باال رفتن شدت لحن رھبر و 

جمھور را مترادف فرارویی از حدود  رئیس
بینند باید آن را نشان  قانونی طرفین می

  دھند؟
ای تفاوت لحن را بیشتر  یادآوری نکته 

ت لحنی که ناشی از ھم تفاو نماید آن می
افزایش سطح آستانه تحمل نظریات مختلف و 
مخالف درون جمھوری اسالمی است. با کمی 

شود متوجه شد اگر  دقت و پیگیری می
روسای جمھور قبل از حسن روحانی فراتر از 

کردند،  مرزھای نرفته مدارا را پیشه می
روحانی نیز ھمان رویه را به سبک خود انجام 

به ناکارآمدی مدارا اعتقاد  دھد، ھرچند می

ً اصرار بر عمل به وظیفه  دارد اما به ناچار ترجیحا
جمھوری دارد که ھمانا  خویش در مقام رئیس

اجرای قانون اساسی است که در انتخابات 
ناچار به ورود از این دریچه شده است.  ٩٦

سوی چارچوب قانون و تأکید بر  ای که به دریچه
   شود.  جمھور باز می وظائف رئیس

ھمچنان که حسن روحانی از حقوق جایگاه 
گاه در صد به  کند. ولی ھیچ خود حرکت می

چالش کشاندن جایگاه حقوقی رھبری و 
دارد. زیرا جایگاه رھبری  فقیه خیز برنمی والیت

که در متن قانون اساسی  چنان فقیه آن یا والیت
شده است بسیار فراتر از آن است که  تعریف

ری از این یا آن جناح حکومتی از دا شائبه جانب
ھای  گیری آن استنباط گردد. اما برخی موضع

شود که گمان برده شود  رھبری باعث می
ً بھترین شکل رھبری نیز آن باشد که در  واقعا
تخاصمات روزمره میدان سیاست عملی 

واسطه نداشته باشد و آن را  حضوری بی
واسطه اندام و جوارح دستگاه رھبری  به

ی کند. زیرا بنا به اصول مصرح قانون اجرای
اساسی، برای شخصیت اول نظام یعنی 

الخطاب تعریف  رھبری، نقش داور و فصل
ھا و  گردیده است، نقشی که باید در نزاع

طرفی  ھا، بی ھای معمول بین جناح تقابل
الخطاب ملحوظ شود تا  مرجع داوری و فصل

ھمچنان ابھت و الوھیتی نھاد رھبری حفظ 
ا شبھه مقاومت این نھاد در برابر نھاد شود ت

فایده  جمھوریت را به لحاظ سیاسی بی
   سازد.

از سوی دیگر تفاوت لحن و رویکردھا در 
شود فرصتی جھت  جمھوری اسالمی را می

اصالح و بازنگری و بازسازی ساختاری دانست 
رود تا در  که با تداوم آن جمھوری اسالمی می

خود را تضمین چارچوب امکانات قانونی بقا 
تواند ضمن بلوغ  کند. تداوم این امر می

حاکمیت پارادوکسی کال در جھت گذار 
ای  سوی جامعه قانونمند دولت و ملت را به

  حال پایدار سوق دھد.  متکثر، درعین
تفاوت لحن گفتاری و حتی    پس باور کنید

ای و حسن روحانی در  تفاوت نظر آقای خامنه
ش چنان بازتر نشده تا ا بازه زمانی حاضر زاویه

تا بخواھد   سوی تقابل حرکت کند به  با شدت
ظاھر  بیانجامد، زیرا تمام این به   به حذف
ً  واگرائی ھای گفتاری و بیانات با لحن تند، صرفا

ھاست وگرنه در  فھم ما از ظاھر تفاوت لحن آن
 ً پرتو این تفاوت لحن و رویکرد حاکمیت، عمال

گرائی باطنی  مایم که ھ ھمیشه شاھد بوده
باوجود صبغه واگرائی ظاھری در خدمت حفظ 
و استحکام بیشتر حاکمیت جمھوری اسالمی 

ھای تناقض نما به حذف  بوده است تا اندام
کامل نھاد جمھوریت از چرخه حاکمیت نشود، 
زیرا ساختار حاکمیت ایران کنونی با دو بخش 
ساختار متناقض جمھوریت و والیت و باوجود 

یابد  وجود معنا و ھویت یافته و میتضادھای م
بدون بخش دیگری را    و یک بخش ساختار

  امکان ادامه بقا نیست.

   

  شناسی لحن گفتار اخیر رھبر و رئیس جمھور نشانه
 مھرزاد وطن آبادی



  

  

   ١۵ صفحه   ٨٦شماره     

کند. با در نظر داشتن  ھای اجتماعی سالمت معرفی می کننده را به عنوان یکی از تعیینجنسیت  ٢٠١٠سازمان بھداشت جھانی در سال 
ھای شخص از ھویت زنانه و مردانه  ھا و دریافت تمایز میان مفھوم جنس به معنای بیولوژیک نر و ماده و مفھوم جنسیت به معنای برداشت

شناختی،  ھای بیولوژیک و زیست شده در یک اجتماع فراسوی تفاوت رفتهھا و ھنجارھای جنسیتی پذی شود که نقش خود، چنین برداشت می
ھا و  شود. جنسیت دربرگیرنده باورھا، اندیشه کنندۀ مھم در سالمت روان زنان و مردان آن اجتماع محسوب می ھای تعیین یکی از شاخص

ھا و رفتارھای اجتماعی  کند و نقش و مرد تقسیم می ھایی است که فرھنگ حاکم در یک جامعه بر اساس آن افراد را به دو گروه زن نگرش
زند. اما  ھای متفاوتی را به لحاظ قدرت و منزلت برای دو جنس رقم می ھایی که ھمراه خود جایگاه کند؛ نقش ھا تعریف می ای را برای آن ویژه

ً  ھا و نابرابری خورد این است که این ھویت جنسی و به دنبال آن تفاوت آنچه در تمام تاریخ به چشم می ھای جنسیتی برآمده از آن نه صرفا
رو ھمواره توانسته است خود را  ھای بیولوژیکی بلکه متأثر از ایدئولوژی، گذشته تاریخی، اقتصادی و فرھنگی جوامع بوده و ازاین متأثر از تفاوت

 .تولید و بازتولید نماید
ترین عامل سدکننده پیشرفت زنان است. ایستارھایی که  صل از آن در جامعه مھمھا و ایستارھای جنسیتی حا امروزه نیز وجود ھمین دیدگاه

ھای رایج در جامعه رسوخ کرده است و زنان را در موقعیت فرودست و مردان را در موقعیت فرادست قرار داده است.  به صورت کلیشه
، ھرگونه تالشی در جھت تغییر در وضعیت زنان از سوی ھا آمیز نخواھد بود اگر چنین پنداشته شود که بدون تغییر این کلیشه اغراق
ھای ھمراه آن ھمواره حیات زنان را در  ھای جنسیتی و کلیشه ھای زنان بدون نتیجه خواھد ماند. پیامدھای حاصل از این تصویرسازی جنبش

خته است و برآیند نھایی این ھای خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرھنگی و آموزشی با خطراتی مواجه سا تمامی عرصه
 .مخاطرات ھمان به خطر افتادن سالمت زنان به ویژه سالمت روانی و اجتماعی آنان است

دھد که فشارھای اجتماعی و  گرفته در خارج و داخل کشور در حوزه جنسیت و سالمت، به خوبی نشان می ھای صورت مرور پژوھش
ھا را در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی به خطر انداخته  ان زنان تأثیر گذاشته و سالمت آنھا بر جسم و رو خانوادگی ناشی از این کلیشه

ھای درونی منفی و فقدان دسترسی به منابع روانی و  ای نشان دادند که زنان به دلیل کلیشه در مطالعه) ٢٠١٠است. شارما و شارما (
زن، نتایج  ١٠٣ای شامل  بر روی نمونه) ١٣٩٢گرفته توسط یعقوبی و ھمکاران ( رتپذیرترند و یا در مطالعه صو اجتماعی نسبت به مردان آسیب

بینی افسردگی، اضطراب و  آمیز مربوط به طول زندگی، نقش مھمی در پیش ھای تبعیض خصوص تجربه دھد که تبعیض جنسیتی به  نشان می
این تأکید دارند که انتظارات و ھنجارھای اجتماعی جامعه درباره ھای خود بر  استرس زنان دارد. تمامی این محققان در تبیین نتایج پژوھش

ماعی ارتباطی مستقیم با چگونگی ھا اثرگذار است. از طرفی مقوله سالمت به ویژه سالمت روانی و اجت نقش افراد، بر سالمت اجتماعی آن
ھا و ھنجارھایی صورت  اش دارد. زیرا ارزیابی شخص از عملکرد اجتماعی خود بر اساس نقش و کیفیت رابطه و پیوند شخص با جامعه

 .ھای حاکم در جامعه آن را رقم زده است پذیرد که باورھا و سنت می
ماعی (داشتن چیزھای باارزش برای ارائه به جامعه)، یکپارچگی (احساس بخشی ھا و ابعادی ھمچون مشارکت اجت با در نظر گرفتن شاخص

بینی بودن اجتماعی)، شکوفایی اجتماعی  از جامعه بودن)، پذیرش اجتماعی (گرایش مثبت به افراد)، انطباق اجتماعی (قابل فھم و پیش
بندی مھم  و ھمچنین با شناخت و در نظر گرفتن دو دسته (دانستن و اعتقاد داشتن به رشد جامعه به شکل مثبت) برای سالمت اجتماعی

ھا بر سالمت  توان به تأثیر ھمه کلیشه ھای تحصیلی به خوبی می ھای شغلی و کلیشه ھای رایج جنسیتی شامل کلیشه در کلیشه
زنان به مشاغل خاص، تمرکز  ای از مشاغل، ممانعت از ورود ھای شغلی، زنانه و مردانه شدن پاره اجتماعی زنان پی برد. ماحصل کلیشه

ھای شغلی  نیروی کار زنان در مشاغلی ھمچون مشاغل خدماتی، بھداشتی و آموزشی، ممانعت از دستیابی زنان به مراتب باال در رده
صیل ھای تحصیلی نیز نتایجی ھمچون دور ماندن زنان از تح نشینی بوده است و کلیشه مختلف و حتی ھدایت و تشویق زنان به سوی خانه

ھای آموزشی را در  ھای تحصیلی در محیط ای از رشته ھای غیررسمی جنسیتی در پاره بندی گیری تقسیم ھایی خاص، شکل در رشته
ھا دور  ترین آسیب حاصل از این کلیشه سازد که بزرگ ھا (شغلی و تحصیلی) به خوبی روشن می برداشته است. نگاھی دقیق به این کلیشه

ھای اجتماعی و به تبع قرارگیری آنان در جایگاھی ضعیف و فرودست و در مقابل  بیشتر زنان از امکانات و فرصتنگاه داشته شدن ھرچه 
 .قرارگیری مردان در جایگاه اقتدار و فرادست است

ل مھمی در ھا در زنان عام دھد که تقویت این کلیشه ھای صورت گرفته در داخل و خارج کشور نشان می در ھمین راستا بسیاری از پژوھش
ھا از عملکرد خویش  ھا در مردان در ارزیابی مثبت آن ھای مختلف اجتماع بوده است و در مقابل، تقویت آن ھا از حضور در عرصه بازدارندگی آن

 ھا عالوه بر این نتایج، این پژوھش)). ١٣٩۴، سفیری و ھمکاران ()٢٠٠٧در جامعه نقش به سزایی داشته است (تسچ رومر و ھمکاران (
ای معنادار و مثبت دیده  ھای جنسیتی موجود و وجود ابعاد مختلف سالمت اجتماعی در مردان رابطه دھد که میان کلیشه نشان می

توان گفت این است  شود. بدون شک آنچه در تبیین این نتایج می ای بین این دو متغیر در میان زنان دیده نمی که چنین رابطه شود؛ درحالی می
ً حس  ھا ھمواره با تعاریف مثبت و نیز با تأیید حضور مردان در عرصه این کلیشه که از آنجا که ھای مختلف اجتماع ھمراه بوده است، طبیعتا

ھای ھمچون مدیر، رھبر، قوی، توانا،  ھایی که از مردان موجوداتی با ویژگی نماید. کلیشه ھا ایجاد و تقویت می مفید بودن برای جامعه را در آن
ھا از زنان  ھا داللت دارند. اما در مقابل ھمین کلیشه کشد. خصایصی که جملگی بر مفید و باارزش بودن آن قل را به تصویر میفعال و مست

ھا و خصوصیات  دھد. پر واضح است که چنین ویژگی موجوداتی منفعل، احساساتی، آرام، صبور، وابسته به دیگران را نشان می
 .ھا از عملکرد خویش در جامعه مؤثر باشد د در ارزیابی مثبت آنتوان ای برای زنان نمی شده تعریف

اجتماعی، سطح  –ای موجود نظیر پایگاه اقتصادی  گرفته با ھدف بررسی میزان اثرگذاری متغیرھای زمینه ھای صورت دسته دیگری از پژوھش
افزایش سطح تحصیالت زنان و نیز بھبود وضعیت کند که با  ھا در زنان روشن می تحصیالت در تقویت و پذیرش ھرچه بیشتر این کلیشه

ھا کاھش یافته و این خود زمینه مناسب برای افزایش سالمت اجتماعی آنان را فراھم  ھا در آن اقتصادی آنان، میزان پذیرش این کلیشه
مشارکت ھرچه بیشتر زنان در تمامی  توان گفت با افزایش سطح آگاھی زنان و نیز مردان، ھمچنین با افزایش اقتدار و رو می سازد. ازاین می

ھای جنسیتی ھرچه بیشتر برھم زده خواھد شد و به دنبال آن با بازتعریف و  ھای اجتماع، ساختارھای سنتی مبتنی بر کلیشه عرصه
د فراموش گردد از پیش فراھم خواھد شد؛ اما آنچه که نبای ھا بیش  ھای سالمت اجتماعی آن دستیابی زنان به ھویت جنسیتی جدید، زمینه

ھا، نیز از  ھای فراجنسیتی در آن این است که در رسیدن به این مھم آموزش و افزایش سطح آگاھی مردان به منظور ایجاد و تقویت نگاه
 .ای برخوردار است اھمیت ویژه
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توماس ھابز یکی از اندیشمندان مھم 
فلسفه سیاسی است که افکارش 

برانگیز بوده  امیز و جدل ھمیشه مناقشه
از ھمان ابتدا، در سرتاسر    است. او

و ھم مخالفین  زندگی خود ھم طرفداران 
ر سر میراث مقتدری داشت، ومنازعه ب

نظری وی پس از مرگش نیز ادامه یافت. 
خوانند و  ای او را فرشته صلح می عده

برخی دیگر دیو استبداد. بسیاری او را 
دانند، اما عده  یکی از پدران لیبرالیسم می

ھا به او به دیده تردید  زیادی از لیبرال
ھنوز ھم منازعه در مورد   نگرند. حتی می

، ملحد و یا عقاید مذھبی او، مسیحی
ادامه دارد. اما چرا در جمھوری   دادارباور،

اسالمی محبوبیت ھابز روزبه روز بیشتر 
طلبان و بویژه سعید  شود؟ چرا اصالح می

حجاریان، ارادت خاصی به ھابز نشان 
 دھند؟ می

شود که علت اصلی عالقه  گفته می 
ناگھانی به ھابز در طی بیست سال 

ھای  الشگذشته، مربوط به عالقه و ت
حسین بشیریه است. او به عنوان یکی از 

شناسان بزرگ ایرانی که بسیاری  جامعه
طلب از شاگردان او در  از سرمداران اصالح

اوری نیرو و سازماندھی  دوران جمع
ً تأثیر زیادی بر این  اصالح طلبی بودند، قطعا

موضوع داشته است، اما عالقه شخصی 
ند توا یک استاد بزرگ به تنھایی نمی

پاسخ مناسبی برای این موضوع تلقی 
ً   طلبان گردد، بلکه به زعم اصالح مطمئنا

  توانند پاسخگوی ھای ھابز می اموزه
این نوشته     مشکالت جامعه باشند.

در باره با رابطه ھابز و   کنکاشی است
  اسالمی. طلبی در درون جمھوری اصالح

  من بر این نکته واقفم که ھابز  توضیح:
طلبان به یک اندازه  ھمه اصالح  درمیان

ھای  محبوب نیست و در میان نسل
طلبی در این مورد اتفاق نظر  مختلف اصالح

رسد که نظرات  وجود ندارد. اما به نظر می
او ھمچنان از جذبه خاصی نه فقط در 

طلبان بلکه اعتدالیون نیز  میان اصالح
  برخوردار است.

  ھابز
قرن اروپای   تالطم  ھابز در دوران پر

نمود و  ھفدھم، وقتی که جنگ بیداد می
ترس از مرگ نه یک خیال بلکه یک واقعیت 

کرد. دورانی که  ملموس بود، زندگی می
  ٣۵متوسط عمر در انگلیس در حدود 

  سال بیش نبود، ھر چند که او خود از
عمری طوالنی بھره برد و نزدیک به سه 

  ٩١برابر عمر متوسط یک انگلیسی، 
کرد و از گرفتاری به سال، زندگی 

ھای سخت در امان ماند. با این  بیماری
وجود، فسلفه سیاسی او بسیار متأثر از 

  ترس و امنیت بود.

لویاتان، بزرگترین اثر فلسفه سیاسی او 
شود. او نه فقط یک  محسوب می

فیلسوف سیاسی بلکه دانشمند، مترجم 
  و نویسنده بزرگی نیز بود.

اب ایوب در عھد لویاتان به نوعی یاداور کت
موجود خیالی،   عتیق است. لویاتان

مانند نداشت.   ھیوالیی آبزی و شری بود که
ھا ھیوالیی نامشخص  این موجود در افسانه
ھای اسیای میانه  است. در اسطوره

ھیوالیی دریایی به شکل مار یا اژدھای 
سر، در زبان عبری جدید به معنی  ھفت

بزرگ. بر ھای دیگر ماھی  نھنگ، در افسانه
روی کتاب ھابز که خود در کشیدن آن حضور 

ھای  با دست   لویاتان مرد عظیمی  داشته،
بزرگی است که در یکی شمشیر و در 

منطقه   دیگری عصای کشیشی دارد و بر
بزرگی از شھر و روستا نظارت دارد. 

ھای بدن این موجود را مردم تشکیل  پولک
دھند. به عبارتی، باز ھم ھیوالیی  می

  امشخص.ن

کرد قدرت و  کتاب ھابز در مورد نحوه عمل 
تر اینکه در  دولت است. اما نکته جالب
ای وی، فقط  سرتاسر کتاب چند صد صفحه
  شود. ھابز، سه باراز لویاتان نام برده می

یک بار از آن به عنوان دولت و انسان نام 
برد اما نه ھر انسانی بلکه انسانی  می

بار دوم از  مصنوعی، مانند یک ماشین.
کند اما نه ھر  لویاتان به مثابه خدا یاد می

خدایی که میرنده است و   خدایی بلکه
زندگی جاودان ندارد. و بار آخر این ھیوالی 

بدل » حاکم«اما میرا به یک   انسانی و الھی
گردد. بنابراین لویاتان نه فقط در  می

موجودی مبھم است، و در کتاب    ھا افسانه
توصیف ھابز    عینی دارد، بلکهھابز شکل نام

  ھابز   از این ھیوال نیز نامشخص است. اما
فردی بسیار دقیق بود و این واقعیت 

  انگاری یک نویسنده سھل  تواند فقط با نمی
توضیح داده شود. کسی که   شتابزده

وزن   کلمات خود را ھمچون طال به دقت
   نمود. چرا چنین عمل کرده است؟ می

اکیاولی در ایتالیا و ژان ُبدن در قبل از ھابز، م
فرانسه سعی کرده بودند که به بررسی 

اولین   ژان ُبدن   دولت مدرن بپردازند. شاید
به این   کسی بود که مفھوم حاکمیت را

معنی که ان دارای قدرتی نامحدود برای 
در فلسفه سیاسی به   وضع قوانین است،

ُدن زمامدار خود قانونگذ ار کار گرفت. از نظر ب
تواند شامل حال  است و از این رو قانون نمی

وی گردد. او در مقابل زیردستان پاسخگو 
نیست و فقط در مقابل خدای خود در روز 

دھد. قدرت وی  قیامت پاسخ می
موقتی بودن    و  ناپذیر و دائمی تقسیم

حاکمیت حرفی عبث است . در نتیجه قدرت 
حاکمه پس از وضع قانون، باید مردم را به 

طاعت از قانون فرا خواند. این بدان معنی ا
است که حکومت مونارشی، حکومت مطلقه 
دلخواھی نیست و باید بین سلطنت شاھی 

قانون تفاوت قائل شد.  و حکومت استبداد بی
ھا چون دموکراسی،  او از انواع حکومت

برد اما  حکومت اشرافی و سلطنتی نام می
قدرت حاکمه در ھمه این انواع   وظیفه

قدرت حاکمه غیرقابل    کومت یکی است.ح
تقسیم است. دولت با کمک گرفتن از ابزار 

  کند. حکومتی، قدرت خود را اعمال می
حکومت در بھترین حالتِ خود، شکل 

زیرا در این حالت قدرت در    سلطنتی دارد.
گیرد. حاکمیت مطلقه  دست یک فرد قرار می

 خود نامحدود نبوده و قوانین حاکم به وسیله
شوند.  قوانین الھی و طبیعی محدود می

ً تملک اموال جزئی از قوانین طبیعی  مثال
تواند  شود و فرمانروا نمی محسوب می

حقوق مالکیت خصوصی را نادیده بگیرد. 
خانواده برای تشکیل دولت یک ضرورت    نھاد

اجباری است، در نتیجه دولت باید به خانواده 
جدا کردن احترام بگذارد. بنابراین، او ضمن 

بر   دولت و حکومت، دفاع از حاکمیت مطلقه،
  کند. وجود قوانین طبیعی نیز تأکید می

ُدن مورد توجه ھابز قرار   بسیاری از افکار ب
ھای نویسندگان  گرفت. ھابز با اکثر نوشته

از ترس   او  فرانسوی آشنایی داشت، زیرا
به خاطر اختالفات سیاسی، به   جان خود و

کرده بود. اما ھابز روایت فرانسه مھاجرت 
کند. از  دولت را به شیوه دیگری مطرح می

کند و نشان  نوعی ماقبل تاریخ آغاز می
دھد که چگونه انسان و دولت به شکلی  می

شناسیم. بنا به  در آمدند که ما امروز می
گفته ھابز، در ابتدا ھیچ نوعی از اقتدار، 
دولت و جامعه وجود نداشت. در ابتدا شرایط 

وضع «، یک »جنگ ھمه بر علیه ھمه«
وجود داشت که ھمه به خاطر آنکه » طبیعی

ھیچ قدرت برتری شکل نگرفته بود در حالت 
بردند. این ابتدای  عدم امنیت به سر می

زندگی بشری بود. اما بنا به روایت ھابز این 
ھای گرسنه که فقط در فکر منافع خود  گرگ

ه امنیت خست  بودند از شرایط عدم وجود
شده و به زندگی بدون وجود دولت پایان 

   ھا به دور ھم گرد آمدند و دادند. انسان
دولت را تشکیل دادند. فردی با قدرت 
نامحدود. افراد قول دادند که از یک نفر 

اما در عوض حاکم ھیچ قولی  -اطاعت کنند
  نداد. به این ترتیب لویاتان ھابز زاده شد.

دولت خود را در پی آن است که تئوری   ھابز 
قرار دھد. در   بر اساس یک تحلیل سکوالر

از اینکه حاکم نماینده خدا بر   این تئوری، وی
نقطه   کند بلکه روی زمین است شروع نمی

ھا به  ھاست. انسان آغاز شرایط خود انسان
خاطر پایان دادن به جنگ ھمه بر علیه ھمه 
و رسیدن به صلح با ھم به یک توافق 

ع قرداد اجتماعی. مھمترین رسند. یک نو می
و گرانبھاترین چیز برای یک فرد زندگی و 
امنیت اوست، از این رو، افراد به خاطر حفظ 
این گرانبھاترین کاال، یعنی جان و مال خود 

ھا و حقوق  حاضر ھستند از ھمه خواسته
دیگر خود بگذرند و سرنوشت خود را بدست 
 یک حاکم مطلقه بسپارند. از این نظر تئوری
دولت ھابز، یک تئوری سکوالریستی است 
چرا که منشاء قدرت حاکم مطلقه مردم 
ھستند و نه خدا. قدرت منشایی دنیوی دارد 

  و نه الھی.

البته در شرایطی که در اروپا جنبش  
پروتستانیسم در حال پیشروی بود و شاھان 
مقتدر در پی طرد کلیسای روم و کاھش 

بودند،  قدرت پاپ در اداره امور کشورشان
رجوع به دالیل عقلی و غیرالھی چیز عجیبی 

ھابز را از دیگران متمایز   نبود. اما آنچه که
کند این نیست که او در پی مشروعیت  می

بخشیدن به حاکمیت سیاسی است بلکه 
گیرد. بنا به  ای است که او به کار می شیوه

توان این موارد را  گفته گلن نیویی می
  برشمرد:

...  
  ١٧صفحه  ادامه در

او سیاست را در مقابل وضع    

 طلبان و ھابز؟ اصالح
  رضا جاسکی

 



  

  

   ١٧ صفحه   ٨٦شماره     

  ... طلبان اصالح
    ١٦ادامه از صفحه

او سیاست را در مقابل وضع طبیعی قرار  -
را در مقابل خرابی و   دھد، یعنی نظم می

گذارد. حتی اگر ما نسخه  ویرانی می
پیچیده او را رد کنیم اما از آنجا که 

نظمی و آشفتگی را در خانه، در  بی
مدرسه و ھر جای دیگری به چشم خود 

پذیریم. چرا  ایم، استدالل او را می دیده
زیرا «ر سیاسی مشروعیت دارد؟ اقتدا

  »ترسناک است  الترناتیو آن

حل ھابز بر پایه رضایت قرار دارد.. او  راه -   
استدالل خود را فقط بر پایه ترس از گزینه 

دھد. افراد یک  عدم وجود امنیت قرار نمی
خویش « حقوق «از  جامعه با رضایت خود

کنند و قدرت خود را به  صرفنظر می
شند. از این رو، پایه دوم بخ حاکمیت می

استدالل ھابز بر یک مفھوم آشنا و قابل 
قبول دیگر یعنی رضایت قرار دارد. فرد با 

به خاطر فرار از   رضایت خاطر اقتدار حاکم را
 پذیرد می» مرگ حاضر«

مایل به حفظ جان   ھا از نظر ھابز انسان -   
به اقتدار   خود ھستند و از این رو

تواند  ھند. حاکم مید رضایت می  سیاسی
کشور به   اقتدار سیاسی خود را با فتح یک

قرارداد با مردم. آنچه که   دست آورد و یا
برای ھابز مھم است این است که حفاظت 

دو عنصری ھستند که موجب   و اطاعت
استحکام استدالل دفاع از اقتدار سیاسی 

 .شوند می

تئوری ھابز بر پایه منافع شخصی قرار  -  
  ینکه منافع شخصی دلیل اصلیدارد. ا

تصمیمات و اعمال ما ھستند. ھابز از 
ً فردگرایانه عمل می  .کند موضع کامال

افراد را به طور    از نظر ھابز حاکم -  
  او در  کند بلکه مستقیم نمایندگی نمی

ھا را در نظر  مجموع منافع آن  عوض
افراد یک کشور   گیرد. دولت به نام می

ھا بخواھند و چه  آن  کند چه اقدام می
 .نخواھند

زند و از  لویاتان ھابز خدا را به کنار می
اش کلمه  ھمین رو در دوران زندگی

مترادف شمرده » یست اته«با » ھابیست«
شد . او ماتریالیستی مکانیکی بود که  می

ً آشنایی  با اندیشه ھای دکارت کامال
عالقه خاصی به علوم دقیقه، از   داشت.

داشت. اما فرض   یدسیجمله ھندسه اقل
اولیه وی، یعنی وضعیت طبیعی مبتنی بر 
ھیچ تحقیقی نیست. در وضعیت طبیعی 

ھا گرگ یکدیگر بودند، بشدت فردگرا  انسان
منافع شخصی   بر پایه  بوده و ھر عملی را

دادند. اما اگر ما به دوران  خود قرار می
اولیه بازگردیم، بنا به تحقیقات متعدد، 

جمعی زندگی و با  ور دستهھا به ط انسان
کردند و گرگ یکدیگر  ھم ھمکاری می

نبودند. زمانی ھم که فردی در قبیله به 
گاه قادر  شد ھیچ ریاست برگزیده می
ھای درونی زندگی  مطلق نبود و مکانیزم

دادند که کسی قدرت  بدوی اجازه نمی
بسیار زیادی را در دست خود قبضه نماید. 

بز در مورد غرایز فرض ھا بنابراین اگر پیش
فردگرایانه اشتباه باشد ، آنگاه تمام 

فرو   بنا کرده ،   ساختمانی که ھابز
از   ھابز را به خاطر دفاع جانانه  ریزد. می

اولین پدران معنوی    فردگرایی در زمره
دھند اما یکی از پدران  لیبرالیسم قرار می

نئولیبرالیسم، ھایک، فردگرایی ابتدایی 

پندارد. او در کتاب  ت میرا نادرس  ھابز
جویانه  اشتباه بزرگ از غرایز ھمکاری

ھای وحشی یاد کرده و معتقد است  انسان
که ھابز تئوری خود را بر پایه یک افسانه قرار 

 داده بود.

توان گفت که وضعیت طبیعی،  از ھمین رو می
یک حالت فرضی است اما حتی جوامع امروز 

یک حالت  توانند به خاطر شرایط جنگی در می
نیمه طبیعی بسر برند. ھنگامی که یک دولت 
مدرن سقوط نموده و یا از اجرای وظایف 
عادی خود باز ماند و جامعه وارد یک بحران 

  عمیق گردد.

  ساخته، یعنی اما چرا ھابز این موجود دست
نوئل مالکوم معتقد   دولت را لویاتان نامید.

  ا برلویاتان در پاریس بن    در آن ھنگام،  است
بنظر ژاک بولدوک که یھودی بود تعبیر 

این کلمه در میان   شد. مطابق گفته او، می
یھودیان در ابتدا به معنی به ھم پیوستن و 

بوده » یکی شدن زیردستان با حاکمین«
کم به گوش ھابز که  است. این تعبیر کم

پاریس زندگی   در  جالی وطن نموده و
بز تجسم کرد رسید. از آنجا که دولت ھا می

یکی شدن شھروندان است، عنوان مناسبی 
  برای کتاب بود.

اما یوھان تراالئو نظر دیگری دارد.او معتقد 
 ً مطلع   است که ھابز از قدرت تصاویر کامال

ھای  بود. او ھمچنین به خوبی با میتولوژی
تصویر کتاب شبیه    قدیمی آشنایی داشت.

  تمساح است و تمساح در میتولوژی قدیمی
ری از شیطان بود. و باز بنا به تفسی
شناسی باستانی دشمن تمساح  حیوان

بود. زیرا این حیوان    ichneumonایچنمون 
تمساح نفوذ کرده و باعث   به درون   کوچک

شد. از سوی دیگر در  مرگ آن از درون می
ای برای مسیح  زمان قدیم این حیوان استعاره

ه نیز با تصویر دولت ب   »ملحد« بود. و ھابز 
شکل تمساح خواھان رساندن یک پیام بود. 

به   خواست نشان دھد که مسیحیت او می
مثابه یک نیروی مخرب در مقابل دولت عمل 

شود.  کند و باعث سرنگونی آن می می
ھای مسیحی باید تغییر یافته و  دولت

  طلبان اصالح   غیرمذھبی گردند. آیا این موضع
کنند  یھابز طرفداری م  که از   درون حاکمیت

  باشد؟ نیز می

  از ھابز به ھایک
حسین بشیریه کتاب لویاتان را در سال 

ترجمه کرد. او در سال گذشته نیز    ١٣٨٠
کتاب بھیموت ھابز را منتشر نمود. بھیموت در 

نوشته شد. او در این کتاب     ١۶۶٨سال 
جنگ داخلی   کند به بررسی سعی می

ن انگلیس بپردازد و درستی عقایدش در لویاتا
را نشان دھد. چارلز دوم، پادشاه انگلیس 
اجازه انتشار کتاب را ندادچرا که نگران آن بود 
  که از آن به خوبی استقبال نشود و کتاب

مایه جنجال دیگری در مورد ھابز شود و نام او 
ای  دار نماید. اما در ھر حال نسخه را خدشه

غیرقانونی از کتاب به چاپ رسید و پس از 
ھای او، نسخه رسمی  ارث کتابمرگ ھابز، و

به چاپ رساند. به قول یکی از   را  آن
ھابزشناسان، مارتینیچ، کتاب توانست 
موفقیتی اولیه یابد اما پس از آن تا اواخر قرن 

ھا زدوده شد. اما چرا در  بیست از خاطره
ایران بھیموت که حتی امروز ھم کمتر کسی 

؟ شود کند در ایران منتشر می از آن یاد می
حسین بشیریه در سال گذشته کتاب دیگری 

اثر » تربیت سیاسی در اندیشه ھابز«به نام 
جفری وگان را نیز منتشر نمود. آیا در این 

گفته محمد قوچانی در مورد حسین بشیریه که 
رسیده » ساالری ساالری به دولت مردم«از    او

  است، حقیقتی نھفته است؟

مه در قوچانی در شماره پنجاه نشریه مھرنا
، نوشته » اموزش دانش سیاسی«مورد کتاب 

  گوید: بشیریه چنین می

دکتر بشیریه گامی بلند به سوی   ی "نوشته
ایدئولوژیک کردن علوم سیاسی و تبدیل علم 
 ً سیاست به علم دموکراسی بود، چنان که قبال
قرار بود علوم تراز پرولتاریا (حتی در 

د شناسی) در اردوگاه چپ سنتی (اتحا زیست
شوروی) ساخته شود و اکنون چپ مدرن 

خواست علوم تراز بورژوازی (البته  می
گرایانه و روشنفکرانه ) را بسازد." (سرمقاله  چپ

  )۵٠مھرنامه شماره 

بنا به گفته قوچانی پس از این که ارا بشیریه  
به گفتمان غالب در دولت اصالحات بدل گشت، 

قط دموکراسی تنھا بدیل دیکتاتوری شد و نه ف
یک آرمان بلکه به یک حقیقت گریزناپذیر ارتقا 
یافت. اما با افول اصالحات و خروج بشیریه از 

طلبان  ایران نیز از نفوذ معنوی او در میان اصالح
نژاد  کاسته نشد. تا اینکه پوپولیسم احمدی

دمکراسی  تواند مانند سوسیال نشان داد که می
ن طلبان متکی بر مردم باشد و از ھما اصالح

پرستیدند نیز  طلبان می صندوق ارائی که اصالح
دھد  به عنوان پیروز بیرون اید. قوچانی ادامه می

کمک متفکرانی چون دکتر موسی » که با 
ھایی چون  نژاد و با ترجمه آثار نئولیبرال غنی

لودویک فون    فریدریش فون ھایک و استادش
نشان دادند که دموکراسی نه تنھا معبد »میزس

یست بلکه ممکن است گورستان آزادی آزادی ن
  باشد." . 

الزم است خاطرنشان ساخت که آقای 
به   گرایان، ساز جدید اعتدال نژاد، گفتمان غنی

ھنگام مرگ مارگارت تاچر، در ستایش از وی در 
«... از جمله نوشت،  ٣٩١دنیای اقتصاد در سال 

خانم تاچر شخصیتی کم نظیر در تاریخ سیاسی 
از مردم انگلستان در باره مدرن است. او 

زدایی کرد و به  دستاوردھای دولت رفاه توھم
ھای گذشته  ھا نشان داد که چگونه کجرویی آن

  ھای آن را پرداخت...او را باید اصالح کرد و ھزینه
فرھنگ تالش فردی، استقالل اقتصادی از دولت 
و کرامت انسانی را در جامعه انگلستان جان 

فروردین    ٢٠یای اقتصاد، ای بخشید." (دن تازه
١٣٩١ (  

  طلب قوچانی معتقد است که شاگردان اصالح
و   ھای ھابز را درک نکردند بشیریه عمق اموزه

از قوه مجریه لویاتان جدیدی ساختند و 
ای که  بوروکراسی را فربه نمودند به گونه

  کس قدرت مھار آن را نداشت. ھیچ
با ھابز    واقعیت این است اگرچه تئوری دولت

سیستم دموکراسی نمایندگی قابل انطباق بود 
مبتنی بر    توان به حاکمیت و تمرکز قدرت را می

  دموکراسی نمایندگی سپرد نه فقط به
و    اما او دل خوشی از پارلمان  پادشاه.

  ھا و دموکراسی نداشت و مایل بود که کتاب
ھای فیلسوفان اتنی و طرفداران  اموزه

ما بنا به گفته دموکراسی ممنوع شود. ا
قوچانی بشیریه و شاگردانش در پی استخراج 

ساالری از نظریات ھابز  دموکراسی و مردم
اما ھابز در مورد رابطه دین و دولت چه  بودند.

گوید؟ آنچه که مسلم است و در تصویر  می
شود، در دست چپ لویاتان  لویاتان نیز دیده می

  عصای کشیش قرار دارد.

...  
  ١٨ادامه در صفحه 

  



  

  ١٨ صفحه   ٨٦شماره     

  ... طلبان اصالح
  ١٧ادامه از صفحه

او معتقد بود که این نه کلیسا بلکه حاکم 
توان گفت که او  باید دین را تعیین کند. می

اکم به یک دین دولتی را الزم نیاز تکیه ح
شمرد اما این را نه به خاطر دین بلکه  می

استحکام حاکمیت مطلقه الزم 
دانست. او در کتاب بھیموت به ھمین  می

خاطر به کلیسا و انواع تفاسیر مختلف از 
تازد. حتی اگر او  ھای مسیحیت می اموزه

) بود ، deistیست نبود حداقل دادارباور ( اته
که به خدا از طریق عقل یعنی کسی 

رسیده بود . معتقد به افرینش طبیعت 
توسط خداست اما به وحی و دخالت خدا 

  در گردش زمین اعتقادی نداشت.
گناه جنگ داخلی انگلیس    ھابز در بھیموت

اندازد و از این رو  روحانیت می  را بر گردن
حکومت ھابزی نه «  این گفته قوچانی که

ه است که از تنھا از حیث سیاسی مطلق
» شود حیث دینی ھم مطلقه محسوب می

گرایی بود  شعبده بازی است. ھابز دولت
ً دولت را انتخاب  که بین دولت و دین قطعا

کرد و یکی از دالیلی که چارلز دوم  می
کتاب بھیموت را نداد به خاطر   اجازه انتشار

ادامه حمالت ھابز به روحانیت مسیحی و 
داخلی سرزنش انان به خاطر جنگ 

انگلیس بود. اینکه بشیریه نیز در مقدمه 
کتاب بھیموت از عدم جدایی دین و 

کند،  سیاست در اندیشه ھابز یاد می
ً ھابز در آثار  ربطی به ھابز ندارد. مسلما
خود به نفی دین از نظر عقیدتی نپرداخت ، 
شاید به چنین طرز تفکری باور نداشت و یا 

و به اینکه جرأت این کار را نداشت. ا
کلیسا و روحانیون «صراحت گفت که 

توانند مدعی قدرت و حاکمیت باشند  نمی
زیرا ھر کشیشی کتاب مقدس را به یک 

کند.". او یگانگی حاکمیت  شیوه تعبیر می
کرد چیزی که در  مطلقه را طلب می

جمھوری اسالمی وجود ندارد. در جمھوری 
والیی ما ھمیشه با درگیری جمھوری و 

ھستیم. تضادی که از ھمان والیت روبرو 
ابتدای جمھوری اسالمی وجود داشته و 

شود. از این رو حتی اگر  ھرروز تعمیق می
کسی طرفدار حاکمیت مطلقه باشد باید 
سعی کند لویاتان والیت را از بین ببرد. زیرا 

جنگ ھمه بر علیه «اگر در ایراِن امروز 
وجود داشته باشد این جنگ میان » ھمه

یت است. ھابزی واقعی باید جمھوری و وال
سعی به حذف یا کنترل والیت نماید. 

ھمجواری انان باعث عدم امنیت   ادامه
شھروندان و ادامه جنگ قدرت است و نه 

  صلح و آرامش انان!
زمانی که دکتر بشیریه لویاتان را منتشر 

طلبی در اوج  نمود، در ایران جنبش اصالح
خود بود و خاتمی در میانه ریاست 

گفتمان جامعه    وریش. انوقتجمھ
مردمساالری بود و ھمه از لزوم توسعه 
سیاسی و دموکراسی در ایران سخن 

گفتند. اگرچه نسبت دادن طرفداری از  می
افرین  به ھابز ھمیشه مشکل  دموکراسی

در مورد   است، اما در لویاتان نظرات بدیعی
به   قرارداد اجتماعی وجود داشت که

به مردمساالری  ھا را شد آن سختی می
طلبانه از آن  و امکان تفسیر تحول   چسباند

وجود داشت. در عوض اکنون وقتی که 
بھیموت منتشر شده است، گفتمان 

طلب  مردمساالری در میان نخبگان اصالح
در سرمای زمستان منجمد گشته است. 

خواھان پرورش مربیان   در بھیموت ھابز
برای تربیت سیاسی مردم   سیاسی
ن نه حاکمیت بلکه مردم ھستند است. ای

ھای خود بردارند  روی که باید دست از زیاده
گرا شوند. بشیریه در مقدمه کتاب  و تقلیل

امروز با توجه به «نویسد  بھیموت می
ی گفتمان مردمساالری وقتی سخن  سلطه

اید،  از آموزش مدنی و سیاسی پیش می
ً تنھا از حقوق بشر و حقوق افراد و  معموال

شود اما از  ای اجتماعی گفتگو میھ گروه
نظر ھابز آنچه انسان را از شرارت و تباھی 
در وضع طبیعی به مدنیت رھنمون 

شود، شناخت و پذیرش تکلیف و وظیفه  می
است و نه حق و حقوق...انچه آدمی را 

سازد تکلیف است نه  می  متمدن   مدنی و
  (بشیریه، از مقدمه بھیموت)» حق

ندان کاھش بنابراین وظیفه شھرو 
است.   ھا، و گردن نھادن به تکالیف خواسته

آیا این ھمان گفتمان نئولیبرالیستی نیست 
که سخن گفتن از حقوق شھروندی را 

دولت رفاه   زا توھم   ھای نتیجه سیاست
پندارد؟ اگر لیبرالیسم کالسیک در پی  می

کوچک کردن دولت و سپردن وظایف آن به 
یبرالیسم نه در بالعکس نئول  دست بازار بود.

  پی تضعیف دولت بلکه تقویت آن است اما
نه تقویت دولت به منظور دفاع از حقوق 
شھروندان بلکه دفاع از حقوق بازار در مقابل 

   شھروندان است. زیرا در دوران کنونی،
ھایی  در عرصه  بایستی بازارھای جدیدی

در گذشته امکان فکر کردن   ایجاد شوند که
ً بازار کربن ھا  در مورد آن وجود نداشت. مثال

ھا  بازار جدیدی است که باید در طی سال
ساخته شود.ساختن چنین بازاری نیاز به 

ھا دارد. نئولیبرالیسم  گذاری دولت سرمایه
سازی بسیاری از نھادھایی  برای خصوصی

  که در گذشته به طور سنتی در اختیار
بخش عمومی بودند، نیاز به کمک دولت 

دیگر از وظایف اصلی دولت ثبات دارد. یکی 
ھا و حفظ تورم است. دفاع از حق  قیمت

مالکیت، حفظ بازارھای قدیمی، کمک به 
ھای ورشکسته.... ھمه و ھمه از  بانک

وظایف دولت ھستند. در دولت 
نئولیبرالیستی ارتش و پلیس نه کوچکتر 

شوند. طبعا چنین دولتی  تر می بلکه بزرگ
قسیم کند. در نباید قدرتش را با کسی ت

بسیاری از موارد دموکراسی خود سد راه 
وظایف یک دولت نئولیبرالی است. 

ھای نئولیبرال اولین وظیفه خود را قلع  دولت
ھای کارگری قرار  قدرت اتحادیه  و قمع کردن

دادند، حال چرا باید از ایجاد چنین 
ھا آزادی  ھایی در کشوری که آن اتحادیه

  حمایت کند؟ندارند به نام دموکراسی 
ای به ھایک  تاچر در نامه   ١٩٨٢در سال 

نوشت: "من مطمئن ھستم که شما با من 
در بریتانیا با نھادھای    عقیده ھستید که ھم

دموکراتیک ما و نیاز به درجه باالیی از 
رضایت، برخی از اقداماتی که شما در 

ً غیرقابل قبول  شیلی به کار می گیرید کامال
ھا  اقتدارگرایی آناما تاچر با   است."

مخالفتی نداشت چرا که به گفته اندرو 
توان تاچریسم را به صورت خیلی  گمبل می

فشرده چنین ترسیم کرد: "بازار آزاد و دولت 
  یک ازدواج نامیمون!   ».قوی

ھا و ھابز در مورد قدرت  از این رو نئولیبرال 
مطلقه دولت اتفاق نظر دارند. قوچانی 

ساالری  لم مردمگوید: علم سیاست ع می
تائید این نظریه کالسیک علم «نیست بلکه 

سیاست از زمان ارسطو تا ماکیاولی و نیز 
توماس ھابز که موضوع اصلی علم 
سیاست نه شھروندان که شھریاران و نه 
مردم که دولت است و تا زمانی که دولتی 
وجود نداشته باشد (و آن دولت مطلقه 

 ً دولت  نباشد که دولت غیر مطلقه اصوال
ساالری نیز وجود نخواھد  نیست) مردم

     )۵٠داشت. (قوچانی، مھرنامه شماره 
اما قوچانی بخش مردمساالری را فقط در 
تنگنای قافیه اضافه کرده است زیرا تاکید او 

اش بر  قول باال و ھم در کل مقاله ھم در نقل
ساالری و نفی دموکراسی و در  دولت

نامعلوم است.  بھترین حالت ارجاع آن به آینده
ھا، ھر گونه  او به دقت مانند ھمه نئولیبرالیست

دموکراسی را   سیاسی ھمچون و ارزش  ال ایده
کند، زیرا آن در نھایت به  خطرناک ارزیابی می

  توتالیتاریسم ختم خواھد شد.
بنابراین عقاید ھابز از چند جھت با نئولیبرالیسم 
 ھمخوانی دارد: دولت قوی، فردگرایی مطلق و

تأکید بر   گرایی ھمراه با انسان حسابگر، تقلیل
نیز     تکلیف و به فراموشی سپردن حقوق، و

درک محدود ھابز از آزادی چرا که آزادی وی 
     آزادی منفی است و نه مثبت.

  طلب ھابزی اصالح 
دالیل زیادی    طلبان از ھابز نیز دفاع اصالح    

ھا نگاھی  دارد. بھتر است به برخی از آن
ھا  ترین آن ته باشیم. یکی از پروپاقرصداش

طلب است.  سعید حجاریان، فیلسوف اصالح
  گوید: آقای حجاریان در دفاع از ھابز می

کنم با لویاتان  "من لویاتان را قبول دارم و فکر می
ھابز در قرن ھفدھم ھم افق ھستیم. مبنای 
کار ھابز در لویان بسیار قوی است. این قوت و 

فیلسوفان دیگر مشاھده قدرت را در کار 
کنیم. حتی نظریه الک ھم این قوت را  نمی

گذارد  ندارد...ھابز نظریه خود را بر حق حیات می
شود."  و به ھمین دلیل از ... تناقضات مبرا می
  (مناظره سعید حجاریان با فاطمه صادقی)

 ً تمامی طرفداران   یکی از اولین دالیلی که کال
آن تکیه نمایند،  توانند بر جمھوری اسالمی می

پیچیدگی و ابھام ھابز است. ھابز در دورانی 
ھای بزرگی  کرد که ھنوز ایدئولوژی زندگی می

امروزی مانند لیبرالیسم یا سوسیالیسم شکل 
توان عناصری  نگرفته بودند. در افکار وی ھم می

و کنسرواتیسم را یافت. اما به   از لیبرالیسم
ھای مختلف  عناصر ابتدایی نحله   خاطر وجود

ای افکار او را تا حد  عده  فکری در نظراتش،
اند. برخی بر  ای بررسی کرده گرایانه تقلیل
ھای ماتریالیستی، برخی لیبرالی و  جنبه

  یانئولیبرالی تأکید دارند.
   

گوید  مثال، این نکته کلیدی در افکار وی که می
نفع شخصی مھمترین عامل در رفتار انسانی 

ھا محبوب  برخی از نئولیبرال است او را در نزد
ھای  لیبرال  ساخته است. اما این موضوع برای

قرن ھجدھم مانند ادام اسمیت که در 
ھا بر ھمدلی و ھمبستگی  روانشناسی انسان

قابل قبول نبود. از سوی دیگر   تأکید داشتند،
ھا بر پایه یک قرارداد  این نظر او که انسان

توافق اجتماعی بر سر حاکمیت مطلقه به 
رسند به معنی آن است که منشاء  می

حاکمیت نه خدا، یا ارث یا ھر چیز دیگری بلکه 
فقط اراده مردم است. بدین جھت، او به نوعی 

گردد. ولی  پیشگام روسو و الک محسوب می
دانیم که او در عین حال مدافع حکومت  باز می

مطلقه بود و نه حکومت نمایندگی. از این رو، 
ه دالیل گاه یکسان و گاه متفاوت روسو ب   الک و

از مخالفین سرسخت افکار او بودند. 
پردازان فاشیست چون کارل اشمیت نیز  تئوری

گرایی ھابز عناصر جالبی را نزد  به خاطر دولت
    یافتند.   او

ھایی که باید پاسخ داد  در اینجا یکی از پرسش
گرایان از  این است که آیا علت استقبال اصالح

عالقه حسین بشیریه (به ھر دلیلی)    ارا ھابز،
است یا اینکه برعکس عالقه شاگردان 

طلب او باعث شد که او دست به ترجمه  اصالح
طلبان  آثار ھابز بزند؟ آیا این ھابز است که اصالح

طلبان ھابز را  را یافته است یا بالعکس اصالح
  یافتند؟ 

در    طلب شاید اندیشمندان اصالح   به عبارتی،
کاران که ھنوز از ارسطو فراتر  با محافظهمقابله 

جدیدتر   در جستجوی فیلسوفی  نرفته بودند،
با شرایط   »قابل انطباق» بودند که افکارش

  ...  ایران باشد.
  ١٩ادامه در صفحه 



  
  

  ١٩ صفحه   ٨٦شماره     

  ... طلبان اصالح
     ١٨ادامه از صفحه

توان  در این میان، کسی بھتر از ھابز را نمی
که بتوان نظراتش را در جھات مختلفی   یافت

تفسیر نمود ، از نوعی پیچیدگی و ثبات 
  ھیچ ایسمی قابل  برخوردار باشد،

گرا باشد  مطلق    چسباندن به وی نباشد،
  . اما احساس نفرت ایجاد نکند...

زمانی ھابز کتابی را در مورد    معروف است
ھندسه اقلیدسی مطالعه کرد و پس از آن 
توانست با شروع از نتیجه قضیه به فرضیات 
آن برسد. این امر باعث شد که او عالقه 
 ً   خاصی به این شیوه کار پیدا کند. او مثال

عت زمانی گفت که برای درک نحوه کار سا
باز کرد تا بتوان از    باید آن را جز به جز

کرد آن آگاه شد. برخی نیز حدس  عمل
ً به ھنگام نوشتن  می زنند که شاید ھابز مثال

لویاتان از انتھای کتاب شروع نموده تا به 
تئوری وضع طبیعی رسیده    ابتدای آن و

توان چنین فرضی را در مورد  باشد. آیا می
البته   لبان نمود؟ط یافتن ھابز توسط اصالح
داند که این فقط یک  نویسنده این سطور می

فرضیه است، اما در ھر حال فرض جالبی 
  است.

این به معنای تنزل اھمیت ھابز    ولی
نیست. او اولین فیلسوف بزرگ انگلیسی 
بود که اگر چه برخی از افکارش را از 

ُدن قرض نمود اما به گفته   ماکیاولی و یا ُب
گر بھتری نسبت  او تحلیل   پرستون کینگ ،

ُدن می به ماکیاولی بود، فشرده نوشت  تر از ب
تر  دوربین  کرد، تر از دکارت فکر می ، تاریخی

تر از الک استدالل  از اسپینوزا بود و منطقی
این به   کنم، ولی کرد. اما من اضافه می می

  معنی عدم وجود تناقض در افکارش نیست.
جالبی به نظر  ایده قرارداد اجتماعی ایده 

ھای ھابز در جھت  نوشته   رسید اما می
  احتماال  بود .  حفظ شرایط موجود

ناپذیری قدرت و اصل حاکمیت را از  تقسیم
با مھارت زیادی موفق     ُبدن قرض نموده بود.

ُدن را  برخی از نقاط ضعف تئوری  شد ھای ب
تری  تصحیح کند و یا به شکل بھتر و وسیع

ُبدن مخالف تحوالت ھمچون    عرضه کند.
بزرگ اجتماعی و یا انقالب بود. ایا وظیفه 
دوم خرداد این نبود که بر دوران انقالب نقطه 

دوم «پایانی نھد؟ بنا به گفته حجاریان، 
خرداد یک نوع گذار بود، گذار از گفتمان خط 

» دھه اول انقالب به گفتمان اصالحات
دستاورد دوم خرداد). باید   ٩(حجاریان، 

این درک حجاریان و    ه کرد کهاضاف
طلبان بیست سال پس از دوم خرداد  اصالح

است. زمانی که ما برامد دوم خرداد، پیروزی 
پوپولیسم بر اصالحات و شکست جنبش 

ایم. دورانی که  سر گذاشته سبز را پشت
طلبان نه در پی تحول اجتماعی و  اصالح
» نرمالیزاسیون«طلبی بلکه  اصالح

فیلسوف تسلیم به قدرت ھستند.ھابز نیز 
است. او طرفدار » نرمالیزاسیون«و   برتر

دوران کوتاه جمھوری   سلطنت بود اما
کرامول شاید بھترین دوران زندگیش بود. او 

  شریک دزد بود و رفیق قافله!
بھیموت را پس از بازگشت سلطنت   ھابز 

در انگلستان به رشته تحریر در    به قدرت
علل جنگ و   بررسی اورد. او در پی تحلیل و

مرگ چارلز اول بود. علت ساده در نھایت این 
بود که شاه کنترل بر کشور را به خاطر 
نداشتن منابع کافی برای حفظ قشون 

واقع علت  نظامی از دست داد. اما در
» فاسد شدن«  جنگ داخلی،   تر عمیق

» توسط گمراھان و  فریب انان  مردم و
مسئول ایجاد  ھایی که بود. آن» اغواکنندگان

اختالف در جامعه بودند، اعم از رھبران 
سیاسی و مذھبی. بخشی از گناه این 
جنگ بر عھده فیلسوفان یونانی چون ارسطو 

  بود...
ای از  کاران و خامنه اما، آیا این روایت محافظه

ماجرای جنبش سبز نیست؟ آیا این 
 از نظر  ای در مورد شباھتی به سخنان خامنه

 

اعم از رھبران سیاسی و مذھبی. بخشی 
از گناه این جنگ بر عھده فیلسوفان یونانی 

  ون ارسطو بود...چ
ای از  کاران و خامنه اما، آیا این روایت محافظه

ماجرای جنبش سبز نیست؟ آیا این 
ای در مورد  شباھتی به سخنان خامنه

ندارد؟ آیا بعد از جنبش سبز » سران فتنه«
فیلسوفانی چون ھابرماس به خاطر 

  دادگاه غیابا  مشارکت در جنبش سبز در
ین بود که محکوم نشدند؟ تنھا تفاوت ا

ای در دوران جنبش اصالحات توانست  خامنه
ھای موازی را ایجاد و یا تقویت  تمام ارگان

را در نطفه خفه و قدرت   نماید و جنبش سبز
خود را نه فقط حفظ بلکه افزایش دھد. این 

کاران ایرانی به  درسی بود که محافظه
  توانستند بگیرند. خوبی از ھابز می

آموزش سیاسی مردم   درس دیگر ھابز،  اما
نسبت به   است. اینکه مردم وظیفه خود را

شخص حاکم به جا اورند. انھا باید توسط 
که قند   تا به این راز  تربیت شوند   حکومت

کند، پی ببرند  در دل ھمه دیکتاتورھا آب می
شان حفظ آرامش و نظم است. او  که وظیفه

ھای مردم و بازی  به شدت از ناپختگی
چرکین است. در  وسط انان دلدموکراسی ت

خواھد نشان دھد که چه  بھیموت ھابز می
کسانی به اقتدار قانونی وفادار نبودند و در 
جھت سست کردن حکومت موجود حرکت 
نمودند. متأسفانه به ھمین ترتیب ھمه 
سردمداران حکومتی در ایران، اعم از 

طلب البته به  کار و اعتدالی و اصالح محافظه
مشکل اصلی را نه در   تی،درجات متفاو

نظام جمھوری اسالمی و شیوه حکومتی 
متناقض آن بلکه عدم رشد سیاسی مردم، 

ھا  دانند. اینکه آن عدم تبعیت از قوانین می
نیاز به قیم برای گرفتن بسیاری از تصمیمات 

طلب  مھم سیاسی و اجتماعی دارند. اصالح
جامعه » افتاده عقب«کند که مردم  فکر می
نژاد را  ھای افرادی مثل احمدی یبگول فر

کاران بر این  خورند و بالعکس محافظه می
عقیده ھستند که مخالفین داخلی و 
خارجی جمھوری اسالمی با توطئه و نیرنگ 
مردم را فریفته و موجب اختالل در نظام 

طلبان اگرچه به نقایص  شوند. اصالح می
کنند اما امروز میزان انتقاد  نظام اعتراف می

ھا به ساختارھای نظام ھر روز کمتر و  آن
  شود. کمتر می

گرایی چون آقای مرعشی معتقد  اعتدال 
» اصالحات«قادر به » انقالبیون«است که 

دلیل وی ) ٢٨   نیستند. (اندیشه پویا شماره
این است کسی که به ھر دلیلی روزی 
دست به شورش زده، تا آخر عمر شورشی 

دالیون است! حال پرسش این است خود اعت
  در موقع انقالب در کجا تشریف داشتند؟

ترین انقالبیون دیروز، وارث افکار  ھا اتشی آن
انقالبی امام (ھمچنان که گفته شده است 
اولین بار آقای روحانی لقب "امام" را به 

طلب اعتدالی امروز  خمینی دادند) و اصالح
طلب  ھستند. اتفاقا در شرایط امروز اصالح

نی ھستند که ھمچنان واقعی آنقالبیو
ھای بزرگ خود برای جامعه بھتر را حفظ  طرح
ھای انقالبی  اند اما دست از استراتژی کرده

   اند. در گذشته در طول تاریخ، خود شسته
بانیان   کارانی ھم بودند که محافظه

طلبی  اند اصالح اصالحات بزرگی شده
ھا و  مادرزادی و ذاتی نیست بلکه ضرورت

ا را به این یا آن سمت شرایط جامعه م
  طلبانی کشاند. در طول انقالب، اصالح می

ازادی نیز وجود داشتند که به  چون نھضت
انقالب پیوستند. آیا اعتدالیون امروز که 
انقالبیون دیروز ھستند حاضرند سکان 

طلبان مذھبی دیروز،  اصالحات را به اصالح
  نھضت ازادی، بسپارند؟

ای در  در مقاله حجاریان ١٣٩۴در اواخر سال 
تحلیلی در مورد پروژه   اندیشه پویا

  تحلیل او پروژه  اعتدالیون ارائه داد. در این
نامد.  می»نرمالیزاسیون«اعتدالیون را 

 بازگرداندن شرایط کشور  ای که ھدفش پروژه

نژاد است.او با تکیه بر  به پیش از دوره احمدی
نظرات نیکوس پوالنزاس در مورد دولت 

نژاد را دولتی  یی، دولت احمدیاستثنا
از این رو وظیفه  کند. استثنایی قلمداد می

بازگرداندن عقربه ساعت به   اصلی روحانی را
  کند. می  عقب و شرایط عادی قدیمی تلقی

توان به دو  ھا را می از نظر پوالنزاس دولت 
دسته نرمال و استثنایی تقسیم نمود. 

بحران ھا زمانی استثنایی ھستند که   دولت
شود. در چنین » ساختاری«در جامعه 

شرایطی ما با بحران ھژمونی مواجه ھستیم 
تواند  طبقه یا بخشی نمی   به طوری که ھیچ

ھژمونی خود را بر سایر اعضای بلوک قدرت 
  اعمال کند. 

ھای  تواند یا از طریق سازمان اعمال قدرت می
سیاسی و یا دولت انتخابی پارلمانی صورت 

ھای استثنایی،  ھای دولت گیرد.نمونه
ھای فاشیستی، بناپارتیستی،  دولت

  ھای نظامی، بیسمارکیسم دیکتاتوری
ھستند. باب جسوب یکی از بزرگترین 

پردازان تئوری دولت و از طرفداران  نظریه
گونه  نظریات پوالنزاس چھار ویژگی را برای این

  شمرد: ھا برمی دولت
ل منطبق ھای نرما اگر انتقال قدرت در دولت  -

ھای قانونی است،  با قانون اساسی و روال
ھای استثنایی حاکمیت قانون را به  دولت
  .اندازند موجود به تعوبق می   شرایط  دالیل

ھای استثنایی به خاطر شرایط  در دولت -
ویژه آزادی انتخابات و احزاب به تعویق 

  .افتند می
ھای  در دولت   ھای ایدئولوژیک دستگاه -  

ھای،  رسانه  انقیاد دولت نیستند ودر    نرمال
نھادھای اموزشی، دینی و ... تحت کنترل 
  دولتی قرار ندارند. در حالی که بالعکس در

ً نھادھای  دولت ھای استثنایی معموال
ایدئولوژیک، اعم از خصوصی و دولتی، تحت 

  .کنترل شدید دولتی قرار دارند
ھای  ھای استثنایی به خاطر شبکه در دولت -

ی قدرت، تفکیک رسمی قوا تضعیف مواز
شوند و مراکز اعمال کنترل دولت چند  می

 .گردند برابر می
آیا تعریف پوالنزاس از دولت استثنایی فقط 

نژاد  ساله احمدی مربوط به دوره ھشت
ساله جمھوری  ما در تمام دوران چھل   است؟

اسالمی با دولت استثنایی، فقط در انواع 
م. اگر پوالنزاس زنده ای مختلف ان، روبرو بوده
اسالمی را به چشم  بود و دولت جمھوری

دید احتماال بخشی از نظریات خود در  می
مورد دولت استثنایی را به خمینیسم 

داد! بنا به گفته حجاریان (در  اختصاص می
  مقاله دیگری) ، از ھمان ابتدای انقالب ما

-مکتبی، راست- ھای لیبرال شاھد درگیری
ایم. در دوران  طلب بوده الحاص- گرا چپ، اصول

خاتمی   طلبان ، اصالحات، بنا به گفته اصالح
ھر نه روز یک بحران داشت. این وضع در 

اکنون  نژاد ادامه یافت و ھم دوران احمدی
روحانی ھر ھفت روز یک «شود که  گفته می

  ».بحران دارد
جمھورھای مغضوب، کنترل  در مورد رئیس

ی دینی، آزادی ھا و نھادھا ھا، مدرسه رسانه
و غیره نیازی به توضیح نیست. ھمه    احزاب

به تضادھای شدید در درون بلوک قدرت 
اعتراف دارند. بنابراین حتی اگر ھمه اختالفات 

ھای مختلف سیاسی  را به نپختگی گروه
ً با آن مخالف  تقلیل دھیم، چیزی که من کامال

این نه   ھستم، در این صورت و در درجه اول
نخبگان سیاسی کنونی ھستند  مردم بلکه

 که نیاز به تربیت دوباره دارند.
اگر ما به دوران عادی بعد از جنگ بنگریم، ما 
دوران سازندگی را داشتیم که مھمترین 
ھدف خود را توسعه اقتصادی گذاشته بود. در 

دوران ، نه تنھا مخالفین داخلی بلکه    این
اپوزیسیون خارجی نیز ھیچگونه امنیتی در 

  ...ج نداشتند. خار
 ٢٠ادامه در صفحه 
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  ... طلبان اصالح 
  ١٩ادامه از صفحه

   و  خاتمی توسعه سیاسی بود  پیام
بقول حجاریان او وعده آزادی داد و نه 
نان. اما امروز حجاریان اصرار دارد که 

طلبان گذر از ھاشمی نبود.  ھدف اصالح
درک عمومی از   در حالی که در آن زمان

چه در داخل و خارج، گذر از   طلبی، اصالح
ھاشمی بود. طبعا پس از جنبش سبز 

دیگری در جامعه رخ داد که تغییرات 
ھاشمی را به   طلبان و اعتدالیون و اصالح

تر نمود. اما برای نزدیکی بعد  ھم نزدیک
از جنبش سبز نیازی به کتمان فاصله زیاد 

طلبان  قبل از ان نیست. اگر ھدف اصالح
پس از اتمام   گذر از رفسنجانی نبود

،  ١٣٨۴دوران خاتمی در سال 
ت از رفسنجانی بایس می  طلبان اصالح

کردند،  نژاد حمایت می در مقابل احمدی
کردند و  ١٣٩٢کاری که در انتخابات 

گیری  خاتمی عارف را مجبور به کناره
نمود. اصالحات درست به این خاطر به 
یک جنبش تبدیل شد که وعده آزادی و 
دموکراسی و گذار از زندان بزرگ 

ای را داد. جنبش  رفسنجانی و خامنه
ن خاطر به یک جنبش تبدیل سبز به ای

ھای بسیار از جمله وعده  شد که وعده
آزادی و دموکراسی را داد. انتخابات 

اعتدال به این خاطر به یک جنبش    ١٣٩٢
بدل نگشت که وعده آزادی نداد. 

تر از  به این خاطر بزرگ  ١٣٩۶انتخابات 
روحانی   رقیب  چھار سال پیش شد که

ھابز   که مرگ را داد. آنچه  وعده جنگ و
و ماکیاولی به خوبی درک کرده بودند این 
است که تمرکز بر مسأله نظم و امنیت 

تواند به برگ برنده سیاستمداران  می
  بدل شود.

طلبان که متکی بر جنبش  زمانی اصالح
اصالحات بودند، جنبشی که بسیاری از 

کرده و عامی را به  تحصیل  مردم اعم از
د به سوی خود جلب کرده بود، معتق

فشار از پایین و چانه از باال بودند. اما با 
ھا فکر  در ھم شکستن جنبش سبز آن

توسعه سیاسی را معوق گذاشتند. 
طلبان در  مشارکت اصالح  ھدف اصلی به

قدرت به ھر شکلی تقلیل یافت. دیگر 
سخن گفتن از فشار از پایین فقط 

ھابزی    توان شعاری بیش نیست. نمی
ار از پایین اعتقاد بود و در عمل به فش

داشت. نظرات جالب ھابز در اعالم 
قرارداد اجتماعی بین حاکم و مردم در 
عمل، در بررسی جنگ داخلی انگلیس 

از چارلز   ھابز   به حمایت بی چون و چرا
اول، و در دوران کرامول، حمایت از 

ختم شد. چرا که    کرامول و جمھوری
ھابز طرفدار حکومت مطلقه، با ھر نامی 

  عم از مونارشی و جمھوری استبدادیا
از نوع کرامول بود. او از دموکراسی متنفر 
بود. حق تفسیر قانون را برای شاه 

کس دیگری از  خواست و نه ھیچ می
جمله نمایندگان مردم در پارلمان. 

خواھند بر  طلبانی که دیگر نمی اصالح
خواھی تکیه کنند، چگونه  جنبش ازادی

یین را ایجاد نمایند. توانند فشار از پا می
چه   ھا بعد از شکست جنبش سبز، آن

اند و یا در  گفتمانی را در پایین ایجاد کرده
  پی ایجاد آن ھستند؟

برنامه انتخاباتی  ١٣٨٨در انتخاب سال 
طلبان ھم متکی بر آزادی و  اصالح

تکثرگرایی و ھم عدالت اجتماعی و 
توان از  اقتصادی بود. اما امروز چگونه می

ھای نجومی به عنوان طرفداری از  قحقو
عدالت اقتصادی حمایت کرد؟ دولت 

ھای  دالر را در پروژه  میلیاردھا  نژاد احمدی
به راحتی   توان نمی  غلط به کار گرفت، اما

خط بطالن بر پروژه مسکن مھر زد. بنا به 
تحلیل دقیق حجاریان از انتخابات اخیر، 

داران طلبان در تھران بسیاری از طرف اصالح
نشین از دست  خود را در مناطق حاشیه

نسبت «اند. بنا به گفته وی در پایتخت،  داده
ارای روحانی به رئیسی از ھفت به یک 
اغاز، در مرکز شھر چھار به یک رسیده و در 
حاشیه شھر یک به یک شده است." 

در   ) .٩۶(تحلیل حجاریان از انتخابات سال 
انی به ھمین تحلیل حجاریان از آقای روح

خاطر گذشتن از خط قرمز و ایجاد تنش در 
ھای انتخاباتی خود، به ویژه  سخنرانی

ضمنی   اذربایجان غربی (یعنی تأیید
  کشتارھای سیاسی) ، انتقاد   روحانی از

کند که  کند. او در ھمان جا اعتراف می می
سازی ھستند و  طلبان خواھان نرمال اصالح

ھم  طلبان] حتی خودشان [یعنی اصالح«
  اند." بعضا از شعارھایشان عدول کرده

ً شور و شوقی که در انتخابات به  اتفاقا
بیرون گذاشتن برخی از   پا  وجود آمد نتیجه

مسئولین از جمله روحانی بر خالف دستور 
ای، از گلیم خود بود. متأسفانه ھم  خامنه

طلبان امکان استفاده  اعتدالیون و ھم اصالح
ازادی  تشنه    اعیِ از یک نیروی بزرگ اجتم

از ضمیر خود پاک    برای فشار از پایین   را
ھا خواھان جنبشی انتخاباتی  اند. آن کرده

ھستند ونه چیزی بیشتر. با توجه به 
امکان عرضه   ھای اقتصادی اعتدالیون، طرح
نیز باید به    طلبانه عدالت   ھای طرح

  سپرده شود.  فراموشی
ورد با طلبان در برخ یکی از مشکالت اصالح

مسأله دولت و دموکراسی، اعتقاد به 
نوعی تقدم و تاخر بین ایجاد دولت کارآمد 

دموکراسی است. حجاریان در مناظره با    و
  گوید: از جمله می فاطمه صادقی

"ببینید جوھر دولت، قدرت است. قدرت ھم 
واقع بوروکراسی ظرف  باید جمع شود. در

ن اید که اقتصاددانا قدرت است. شما شنیده
گویند اگر ثروت انباشته نشود، آن  می

شود جز فقر نخواھد  چیزی که توزیع می
بود. یعنی در شرایطی که ثروت انباشته 

  توزیع فقر.  شود می   »عدالت«وجود ندارد 
حاال من این عبارت را به زبان سیاسی 

گویم اگر قدرت انباشته  ام و می ترجمه کرده
ھد خوا  نشود، توزیع آن به ھرج و مرج

گویم ما ھنوز قدرت  انجامید....من می
متمرکز و انباشته نداریم. حاال چه چیزی را 

حجاریان   (مناظره» خواھیم توزیع کنیم؟ می
  با فاطمه صادقی )

فربه کردن قدرت    به عبارت دیگر، ھدف ابتدا
دولتی و سپس بازتوزیع آن به شکل 
دموکراسی است. این بحث مختص ایران 

ز اندیشمندان علوم نیست و بسیاری ا
اند. آیا برای  اجتماعی درگیر این بحث بوده

رسیدن به دموکراسی بایستی ابتدا 
حاکمیت مطلقه ھابزی را تقویت نمود و 
سپس به توسعه اقتصادی و در نھایت 
توسعه سیاسی روی اورد؟ این چیزی 

  پردازم. است که در بخش بعدی به آن می
  ادامه دارد

  ... رفراندم در
  ٦ادامه از صفحه 

راە ب ناکجاآباد دارد، زیرا ک این آزمونی 
آزمودە شدە است و در دورەھای مبارزە در 
کوھستان و در دھ نود میالدی ھم علیرغم 
آزمودنھای مکرر آن، اما ھر بار بدتر از قبل 
شکست خوردەاست. در واقع استقالل اقلیم 
کردستان از داالن تفاھم نیروھای ملی در 
داخل آن می گذرد و برای این تفاھم ھم باید 
ب امر ایجاد دولت مدرن متکی بود و ن ب امر 
ائی، و مسلط  کردن حزب و یا طائف برجست

  کردن آن بر ھم امور.

بارزانی با تسلط ب ارگانھای اصلی اقتصادی 
و سیاسی در اقلیم و ھمراەکردن (بھتر است 

ر گفت شود وادارکردن) دیگر احزاب، د
شرایطی ک اتحادی میھنی بواسط مریضی 
جالل طالبانی دچار تفرق شدەاست، درصدد 
است ارادە خود را بر دیگران از طریق تند و تیز 
ھای ناسیونالیسم کردی ھم بیشتر  کردن لب
تحمیل کند. امری ک با مشکالت جدی مواج 
است زیراک نیروھای جدی در داخل اقلیم با 

اند.آن ب مقابل برخو   است

سالھاست اقلیم کردستان از درد تقسیم 
نیروھای آن میان دولت ھای قدرتمند 
ای می نالد، و ظاھرا پروژە رفراندوم  منطق

  ھم دارد فغان این درد را بیشتر می کند.

ضمن حق مردم کردستان ب استقالل و 
داشتن قدرت سیاسی خود، باید خواھان 

رح دقت و جدیت بیشتر مقامات اقلیم در ط
ھائی از این دست شد. خوب است  خواست
مقامات اقلیم ن بر اساس مناسبات 
ای و حزبی، بلک بر اساس دیدگاھھا و  منطق

ھائی   کنشھای ملی ب طرح چنین خواست
دست یازند. بگذارید تجرب شکست کنگرە 
ملی کرد در این مورد بخصوص ھم تکرار 

  نشود!
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